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Inleidini

Voor u ligt het schoolplan 2022-2026 van basisschool Het Telraam. In dit schoolplan leest u hoe wij

het onderwijs vormgeven en wat onze ambities zijn. Het gaat om het bestendigen van de

basiskwaliteit, de ambities vanuit onze school en het koersplan van Optimus 'Optimus

Wereldscholen, waar kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen.'

Het motto van onze school is: "Het Telraam, een school waar ieder kind telt!" Wij willen een school

zijn die kwalitatiefgoed onderwijs verzorgt aan zoveel mogelijk kinderen uit Oeffelt en de nabije

omgeving. Wij vinden het belangrijk dat klein en groot zich prettig voelt op onze school en leren van

en metelkaar.

Algemene informatie

1.1 Optimus Primair onderwijs

Basisschool Het Telraam, valt onder het bestuur van Optimus Primair Onderwijs. Optimus Primair

Onderwijs bestaat uit 41 basisscholen, waaronder twee speciale scholen voor basisonderwijs,

verspreid over de gemeenten Land van Cuijk, Maashorst en Oss. Binnen Optimus werken zo'n 670

medewerkers die onderwijs verzorgen voor circa 6.000 leerlingen. Meer informatie is te vinden op de

website: www.optimusonderwiis.nl

Missie Optimus: Hier gaan we voor

Wij geven kinderen eenfundamentele basis en helpen hen op te groeien tot

gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers. Gedurende hun hele
schoolloopbaan zorgen we ervoor dat kinderen zich gezien voelen in hun etnische
en culturele achtergrond en in hun geloofen levensovertuiging. Daarbij versterken

we het bewustzijn en de vaardigheden van kinderen om vanuit hun persoonlijke
moreel kompas in verbinding te staan met anderen en bij te dragen aan een

duurzame samenleving en kenniseconomie.

Doen wat de bedoeling is
De vier deugden die Plato en Aristoteles beschreven, Verstandigheid/Wijsheid, Moed, Gematigdheid

en Rechtvaardigheid vormen de kernwaarden voor ons onderwijs, de manier waarop we (samen)
werken en ontwikkelen. We zien deze waarden terug in de wijze waarop de kinderen zich

ontwikkelen tot een kritische burger met een moreel kompas die duurzame keuzes maakt.



Optimus: een vitale en duurzame organisatie
In een veranderende omgeving is het belangrijk dat we toekomstbestendig en wendbaar zijn en

blijven. Optimus is financieel gezond en zet de middelen optimaal in voor het primaire proces. We

focussen op duurzaamheid en gaan meer aandacht besteden aan de Sustainable Development Goals

van de Verenigde Naties. Daarnaast is er aandacht voor de duurzaamheid van onze schoolgebouwen.

Optimus: we vinden wat van onderwijs
Onderwijs biedt leerlingen een breed fundament waarop zij kunnen voortbouwen in het voortgezet

onderwijs. Wij bewaken de balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

Waartoe dient onderwijs?
Volgens onderwijspedagoog & -filosoof Gert Biesta

Vrijheid,
verantwoordelijkheid,
emancipatie...in
democratisch perspectief.

Overdracht kennis,
vaardigheden, waarden
en normen.

Zichverhoudentot de
wereld, tot cultuur, tot
tradities, tot manieren van
doen envan zijn.

We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en nodigen hen uit tot leren. We vertrouwen in de

kracht van de community en in de samenwerking van professionals en ouders om de school. De

leraren zijn erop gericht het beste onderwijs te verzorgen en beschikken over actuele kennis en

vaardigheden.

In de koersnotitie Optimus Wereldscholen vormen 5 kernambities de richtsnoer voor de komende

koersplanperiode:

• We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs

• We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op

• We tillen het basisniveau omhoog

• We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling

• We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien

Deze ambities zijn de kapstok voor de doelen en ontwikkelingen die de komende periode op

organisatieniveau en schoolniveau gerealiseerd gaan worden.

(De koersnotitie Optimus Wereldscholen is te vinden op; Wereldscholen 2022-2026)
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1.2 Basisschool hlet Telraam

Algemene kenmerken van de school
Sinds 1981 staat basisschool Het Telraam op de huidige locatie. Bij het 15-jarige bestaansfeest in

november 1996 werd de naam "Het Telraam" onthuld. Deze naam is een verwijzing naar het

kleurrijke telraam, dat als hulpmiddel bij rekenen werd gebruikt. Hij duidt echter ook op de Oeffeltse

Raam, een beek die parallel aan de Maas stroomt en achter de school doorloopt. Oeffelt is een dorp

in de gemeente Land van Cuijk.

Het Telraam is de enige school in Oeffelt; het team streeft ernaar om voor zoveel mogelijk kinderen

uit het dorp en de nabije omgeving passend onderwijs te verzorgen. Het Telraam is een katholieke

school, waar kinderen en volwassenen van verschillende geloofsovertuigingen welkom zijn. Om een

school te zijn van kwaliteit; waar mensen zich prettig voelen, passend onderwijs geboden wordt en

iedereen groeit, is de school blijvend in ontwikkeling.

Mede door de komst van peuterspeelzaal De Rakkertjes werd de school in 2005 verbouwd. De

Rakkertjes is onderdeel van Spring kinderopvang, de organisatie die ook de buitenschoolse opvang in

onze school verzorgt. Meer informatie is te vinden op: www.sprinR-kinderopvang.nl

Op dit moment zijn we bezig met het realiseren van een Groen schoolplein en wordt de renovatie

van het schoolgebouw voorbereid.

l-1et team van basisschool Het Telraam bestaat uit leerkrachten die parttime werken, hierdoor

werken er twee leerkrachten in elke groep. In het team zijn een aantal leerkrachten specialist. Deze

leerkrachten hebben een specifieke opleiding gevolgd en blijven hun kennis en vaardigheden

hieromtrent verder ontwikkelen. Zij verbinden hun kennis en vaardigheden met de dagelijkse praktijk
en dragen bij aan de schoolontwikkeling door te delen met collega's en collega's te ondersteunen bij

het toepassen van de nieuwe kennis in de dagelijks praktijk. Wij hebben een taalspecialist, twee

rekenspecialisten en een specialist meer- en hoogbegaafdheid. Daarnaast zijn twee collega's

gespecialiseerd in ICT en het vakgebied orientatie op jezelf en de wereld en is een collega

gespecialiseerd in executieve functies.

De kwaliteitscoordinator, voorheen intern begeleidergenoemd, ondersteunt de leerkrachten bij het

realiseren van passend onderwijs en de schoolontwikkeling.

De leerlingen van onze school zijn verdeeld over 8 groepen, twee groepen 1-2 en vanaf groep 3 zijn

de leerlingen perjaargroep ingedeeld. Wij werkenvooreen groot deel meteen

leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd dezelfde

basisleerstof aangeboden krijgen. Daarbij wordt verdieping- en verrijkingsstof aangeboden voor

leerlingen die meer aankunnen en remedierende leerstofvoor leerlingen die extra oefenstof nodig

hebben om het basisniveau van beheersing te behalen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen van en met elkaar leren, ook in samenwerking met

kinderen van een andere leeftijd. Voor bewegingsonderwijs en wereldorienterende vakken werken

daarom twee jaargroepen samen. Daarnaast organiseren we een aantal keer per schooljaar

activiteiten waarbij leerlingen van alle leeftijden met elkaar samenwerken, we noemen dit verticaal

groeperen. De leerlingen ontmoeten elkaar dagelijks tijdens het buitenspelen. Het Groene

schoolplein is zo ingericht dat het aantrekkelijk is voor kinderen van verschillende leeftijden om

gebruik te maken van de diverse speelgelegenheden.
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Wie is de school
Het Telraam is een dorpsschool waar groot en klein zich thuis voelt en waar ieder kind zichzelf kan en

mag zijn. De laatste jaren groeit het aantal leerlingen waarvan de ouders niet in Oeffelt of omgeving

geboren zijn. Er is regelmatig sprake van een verhuizing vanuit het westen en noorden van Nederland

naar Oeffelt. De meeste kinderen van onze school zijn woonachtig in Oeffelt. Bijna alle kinderen zijn

naar een voorschoolse voorziening geweest, waarbij ouders kiezen voorverschillende voorschoolse

voorzieningen in Oeffelt en de nabije omgeving. In de school is de voorschoolse voorziening tevens

eenVVE locatie.

Het Telraam heeft een gemiddelde schoolweging. Het aantal leerlingen met een niet-westerse

migratieachtergrond is lager dan het landelijke gemiddelde. Rond de 25 % van de leerlingen komt uit

een gezin met een relatief laag inkomen. Ruim 10 % van de leerlingen is afkomstig uit een

eenoudergezin, dit percentage ligt net onder het landelijke gemiddelde. (bron: NRO rapportage)

Het aantal leerlingen dat op 4 jarige leeftijd op Het Telraam begint met een ontwikkelingsachterstand

groeit, het aantal VVE leerlingen neemt toe.

Stromenland Land van Cuijk is een belangrijke partner van ons voor het realiseren van passend
onderwijs. Meer informatie is te vinden op: Stromenland Land van Cuijk - SWV Stromenland. Hoe wij

passend onderwijs realiseren, wat onze mogelijkheden en grenzen zijn, staat beschreven in het

Schoolondersteuningsprofiel (SOP), dat op te vragen is via de kwaliteitscoordinator of de

schoolleider. Voor vragen die tevens op het gebied van opvoeding liggen werken we samen met

centrum jeugd en gezin Land van Cuijk. Meer informatie is te vinden op: CJG Land van Cuiik

Wij hechten waarde aan ouderbetrokkenheid, omdat dit betekenisvol is voor de ontwikkeling van het

kind. Wij organiseren activiteiten zoals een inhoudelijke informatie avond en het meedraaien van

ouders tijdens een les in de groep om de ouderbetrokkenheid te bevorderen. Wij informeren ouders

wekelijks over het onderwijs in de groep via het oudercommunicatiemiddel Parro en nodigen ouders

uit om in gesprek te gaan met hun kind over wat het kind op school geleerd heeft. Wij hebben een

betrokken medezeggenschapsraad en ouderraad. Alle ouders worden regelmatig uitgenodigd om

mee te helpen tijdens activiteiten, zoals een herfstwandeling of de sportdag.

Het Telraam is een opleidingsschool, we geven cyclisch aandacht aan het begeleiden en opleiden van

studenten. Meer informatie is te vinden op: Samen ooleiden Het Telraam

Het Telraam heeft het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel. Meer informatie is te vinden op: BVL

Brabant.

Waar staat de school voor
Het motto van onze school is: 'Het Telraam, een school waar ieder kind telt'. Daar willen we op Het

Telraam voor staan. Door ieder kind te zien en het gevoel te geven dat het er mag zijn, bieden we

een basis om kinderen optimaal te laten ontwikkelen. Als kinderen op onze school komen, hebben zij

al een hele ontwikkeling doorlopen en daarop willen wij aansluiten, zodat dit een natuurlijk proces
blijft. Kinderen kunnen dan ervaren dat leren nooit stopt. Dit geldt niet alleen voor kinderen, maar

ookvoor ons team. Ookwij willen ons steeds blijven ontwikkelen, omdat we het beste uit onszelf en

ieder kind willen halen.



Op basisschool Het Telraam leren kinderen om op een positieve, respectvolle manier met elkaar om

te gaan en samen te werken. De school is een onderdeel van de samenleving en wil kinderen zo goed
mogelijk voorbereiden op de samenleving en op hun toekomst.

Devijfsamenhangendevisiesop leren, die elkaarversterken, zijn:

• Leren in een leercultuur; leren van en met elkaar, groeien en samenwerken met de bedoeling

jezelf, de ander en de groep op een hoger plan te brengen.
* Doel- en resultaatgericht leren; leren door (persoonlijke) doelen in te zetten voor de beste

resultaten met de hoogste kwaliteit en gerelateerd aan landelijke standaarden.
• Ervarings- en toegepast leren; leren door ervaringen op te doen, te reflecteren, feedback te

ontvangen en je leerpunten ook op andere terreinen toe te passen.
• Leren door verbindingen; leren door in verbinding te zijn met anderen en met inzet van

multimedia.

• Challenge based leren; leren door echte en uitdagende vraagstukken.

Deleercyclus

^^econtext-to;,^

De samenwerkende leergemeenschap van leerlingen & leerkrachten

Wij werken vanuit het gedachtegoed van het werkconcept Critical Skills, dat gebaseerd is op het

Essentieel Leren. Het uitgangspunt van Essentieel leren is een ontwikkelingsgericht mensbeeld,

waarin enerzijds het unieke van het individu en anderzijds de verbondenheid met de ander en de

samenleving tot uitdrukking komt. Het gaat er om een evenwicht te vinden tussen de individuele

ontplooiing in relatie tot de ontwikkelingen in de samenleving als geheel. Essentieel Leren werkt

vanuit tien essenties die gebaseerd zijn op bovenstaande opvattingen over leren, de samenleving en

de schoolpraktijk. Het Telraam werkt op basis van de onderstaande essenties:
• ledereen (h)erkent elkaar als persoon.
• Je laat zien wieje bent, watje kent en watje kunt.
• Je leert en werkt op basis van respect en vertrouwen.
• Je gebruikt je hersenen goed (om kennis en vaardigheden te ontwikkelen).
• Leraren en leerlingen gebruiken diverse bronnen voor leren en ontwikkeling.
• De leraar is instructeur en coach.



• De school werkt met doelen voor alle leerlingen.

• Ouders zijn bij de hele school betrokken.

• De school stelt diepgang boven oppervlakkigheid, want ontwikkeling komt van binnenuit.

• De school werkt mee aan democratie en gelijkwaardigheid.

Wij hebben aandacht voor het individuele kind, de groep, de school en de omgeving van de school

waarin de kinderen leren. Door kinderen te laten ervaren en leren hoe ze in een gemeenschap
kunnen functioneren, waarbij ze leren van en met elkaar, willen we ze voorbereiden op het

functioneren als volwassenen in de maatschappij die voortdurend in ontwikkeling is. We bieden een

betekenisvolle leeromgeving waarin kinderen hun talenten en capaciteiten kunnen ontplooien. De

basis van waaruit wij werken is een veilige samenwerkende leergemeenschap waarbij we uitgaan van

drie pijlers die belangrijk zijn voor het leren: kennis, vaardigheden en houding. Hierbij hebben we

hoge verwachtingen van leerlingen.

Meer informatie over het Werkconcept Critical Skills is te vinden op: WCS Het Telraam

':SE.
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2 Onderwijskundig beleid

2.1 Wetillen het basisniveau omhoog

Optimusscholen zorgen ervoor dat leerlingen voldoende basisvaardig zijn in taal, lezen en rekenen.

Dit is immers essentieel voor het versterken van kansen en een goed vervolg te kunnen geven aan de

schoolloopbaan. Alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit zoals beschreven in het toezichtskader

van de onderwijsinspectie (augustus 2021).

De ambities zijn als volgt geformuleerd:
1. ledere leerling beschikt over voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van lezen,

rekenen entaal.

Dit is een kernopdracht binnen een breed onderwijsaanbod en brede ontwikkeling.

Vergroten van woordenschat en verbreden van kennis van de wereld in relatie tot begrijpend

lezen.

2. Leerlingen worden uitgedaagd om te leren en hebben plezier in het leren.

Leraren hebben kennis van het onderwijsleerproces en stellen hoge en ambitieuze doelen.

Kinderen hebben de kans om zich te ontwikkelen.

3. We versterken kansen door integrale samenwerking

Optimusscholen maken zich sterk voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van leerlingen van

0-14 jaar. Hiertoe vindtafstemming met ketenpartners plaatsenwordt aangesloten bij de

samenwerking in gemeenten en SVW (SOP/P05).
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2.2 We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling

Het is van belang dat kinderen zich breed ontwikkelen. Naast kennis en vaardigheden in de

basisvakken (kwalificatie) gaat het ook om zelfkennis (persoonsvorming) en kennis van de wereld

(sociale vaardigheden en burgerschapsvorming).

1. Leerlingen nemen mede verantwoordelijkheid voor hun eigen leren en ontwikkeling. Daarbij

wordt aandacht besteed aan executieve vaardigheden

2. Leerlingen kennen zichzelf, kunnen contacten leggen en netwerken onderhouden.

Burgerschapsvorming krijgt inhoud door actuele maatschappelijke en politieke thema's in het

onderwijs te betrekken.

3. Leerlingen zijn creatief, oplossingsgericht en verruimen hun blikveld. Er is aandacht voor

cultuureducatie, natuur en beweging, W&T.

4. Leerlingen zijn informatievaardig en mediawijs.

2.3 We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien

Leraren zijn zich bewust van de verschillen tussen leerlingen en handelen daarnaar, zodat ieder kind
zich kan ontwikkelen.

1. We hebben hoge verwachtingen van elkaar en de leerlingen

Leraren weten wat kansen belemmert en bevordert en benutten deze kennis in het

onderwijsleerproces.

2. We hebben kennis over het versterken van kansen

Leraren weten hoe zij het beste kunnen differentieren en maken gebruik van

onderzoeksresultaten en goede praktijken
3. We hebben oog voor de behoeften van leerlingen.

Leraren hebben zicht op de onderwijsbehoeften van leerlingen en oog voor de verbinding tussen

school en thuis. Er is ruimte voor spel en bewegend leren.

2.4 Onderwijskundig beleid vanuit de visie van de school

Basiskwaliteit
Voor het realiseren van een stevige basiskwaliteit is het team van Het Telraam van grote betekenis.

Op l-1et Telraam heerst een leercultuur en zijn alle teamleden bij de schoolontwikkeling betrokken.

We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en verwachten positieve autonome betrokkenheid van

elkaar bij de schoolontwikkeling. We hechten waarde aan het opdoen van theoretische kennis en

ontwikkelen met elkaar praktische kennis. De specialisten in ons team hebben een belangrijke rol om

deze kennis te verbinden aan onze dagelijkse praktijk en om ervoor te zorgen dat de nieuwe

werkwijze geborgd wordt in ons dagelijkse lesgeven. Dit doen we door kennis delen, lessenstudie,

samen een werkwijze versterken of ontwikkelen, oefenen in de praktijk en op basis van evaluatie

bijstellen, collegiale consultatie, het werken met kwaliteitskaarten en ambitiekaarten. Wejeren

en met elkaar, we werken samen om ieder teamlid en het team op een hoger plan
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houden rekening met verschillen, ieder teamlid stelt ook eigen doelen om de schoolambities te

behalen. Dit doen we doel- en resultaatgericht, waarbij het proces van groot belang is om onze

ambitieste bereiken.

Op Het Telraam zijn we in verbinding met elkaar, leerlingen, ouders en partners van de school;

waaronder collega scholen, de voorschoolse voorzieningen, het voortgezet onderwijs, de bibliotheek

en het samenwerkingsverband. Door gebruik te maken van de kracht van verbinding vergroten we

onze mogelijkheden voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs op een school waar mensen

zich prettig voelen, passend onderwijs geboden wordt en iedereen groeit.

Vanuit het vorige schoolplan 2019-2023 hebben we de ambities overzichtelijk in beeld gebracht in

een 'paraplu'. In de daaropvolgendejaarplanperiodes hebben we aan de ambities gewerkt. De

doelen die we bereikt hebben staan beschreven in de jaarverslagen. In het schooljaar 2021-2022

kwamen we in de fase van borgen wat we goed doen en prioriteiten stellen wat betreft

ontwikkelonderwerpen om te kunnen verdiepen. In de komende schoolplanperiode, die een jaar
eerder ingaat, blijft het leesonderwijs een prioriteit. Op het gebied van socialisatie en

persoonsvorming vraagt de sociale ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van de jaargroepen 5 en 6

om aandacht en biedt het versterken van ons pauze- buitenspelaanbod kansen. We blijven

investeren in het realiseren van passend onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen uit Oeffelt en

nabije omgeving. We versterken onze kwaliteitszorg, werken aan een doorgaande lijn op meerdere

gebieden en realiseren een toekomstbestendig schoolgebouw met een Groen speelplein.

We maken op HetTelraam gebruikvan overeenkomsten en houden rekening metverschillentussen

kinderen, zowel wat betreft cognitie als vaardigheden. Vanaf het eerste contact wordt informatie

verzameld over de kennis en vaardigheden van een leerling, zodat wij vanaf de start bij ons op school

kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften. Wij zetten ons aan het einde van de

basisschoolperiode in voor een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs met een zorgvuldige

overdracht.

We hechten waarde aan een gedegen instructie voor het aanleren van nieuwe lesstof en hebben

hiervoor Het Telraam instructiemodel ontwikkeld dat gebaseerd is op EDI (Expliciete Direct

Instructie) en verbonden is met WCS (Werkconcept Critical Skills). We sluiten zoveel mogelijk aan bij

de zone van naaste ontwikkeling en hebben hoge verwachtingen van kinderen. Het pedagogisch-
didactisch handelen sluit aan bij de principes van Rosenshine, wij monitoren de kwaliteit middels de

Optimus-kijkwijzer.

Ons kwaliteitszorgsysteem is erop gericht om voldoende zicht te hebben op de ontwikkeling van

leerlingen, de ontwikkeling van de groep en de schoolontwikkeling. Op basis van analyse (van harde

en zachte data), reflectie op ons onderwijsaanbod en kennis van onderwijs stellen wij onze ambities

en passen we ons onderwijsaanbod aan. Onze schoolambities voldoen minimaal aan de

inspectienorm en wij streven minimaal naar de Optimusnorm.

In het schoolondersteuningsprofiel is beschreven welke extra ondersteuning en begeleiding wij

bieden. IVIet de halfjaarlijkse schoolanalyse evalueren we de inzet en stellen we waar nodig bij. De

NPO middelen hebben de mogelijkheden voor onze ondersteuning en begeleiding uitgebreid. We

zetten deze middelen kansrijk in en monitoren de inzet.

In het geval van bijzondere situaties, zoals het noodzakelijke onderwijs op afstand, stellen we

prioriteiten. We richten ons op de cruciale doelen voor kwalificatie in voldoende balans met

aandacht voor persoonsvorming en socialisatie. Voor de uitvoering denken we in
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Voor alle leerling zijn er drie keer per schooljaar ouder(kind)gesprekken. Voorafgaand aan het

tweede en derde gesprek ontvangen de kinderen een rapport, met een onderdeel dat door het kind

zelf is ingevuld. Ouders worden uitgenodigd om het ouderdeel van het rapport in te vullen. Het

eerste rapport is gericht op sociale- en emotionele ontwikkeling van kinderen en de eerste periode
van het schooljaar. Tijdens het inzage werkmoment na de herfstvakantie worden ouders uitgenodigd

om het werk van hun kind, waaronder ook de toetsboekjes, in te zien. Waar nodig of gewenst vinden

extra gesprekken met ouders plaats. Tijdens de informatieavond in het begin van het schooljaar, de

Samen Leren is Oke momenten en de inhoudelijke informatieavond worden ouders uitgenodigd en

krijgen zij een beeld van het onderwijs aan hun kind, waarbij vaak een specifiek vakgebied of

ontwikkelonderwerp centraal staat. Wekelijks worden ouders via Parro geinformeerd over het

onderwijs in de groep van hun kind.

We zijn trots op de werkwijze die we voor het leergebied orientatie op jezelf en de wereld hebben

ontwikkeld vanafgroep 5 en gaan werken aan een doorgaande lijn vanafgroep 1. Metgrote

betrokkenheid nemen de kinderen deel aan de lessen, waarbij aandacht is voor het ontwikkelen van

kennis, vaardigheden en een houding die kinderen voorbereiden op hetfunctioneren in de

samenleving en op hun toekomst. We bieden kinderen een duidelijke structuur en ruimte om te

ontdekken en te oefenen. Wij hebben een begin gemaakt om begrijpend luisteren en begrijpend

lezen te verbinden met het vakgebied orientatie op jezelf en de wereld en gaan dit versj
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Eigen Ambities
Kwalificatie; We verbeteren ons leesonderwijs en verhogen de opbrengsten voor begrijpend lezen

Doel 1: We versterken onze didactische vaardigheden om de begrijpend luistervaardigheden en

begrijpend leesvaardigheden van kinderen te ontwikkelen. Ischooljaor 2022-2023 en verder)

Doel 2: We verbinden de kennis van executieve functies aan ons leesonderwijs. (schooljaar 2022-

2023)

Doel 3: We versterken ouderbetrokkenheid. (schooljaar 2022-2023 en verder)

Doel 4: We ontwikkelen een curriculum waarin taal-leesonderwijs is verbonden met het vakgebied

orientatieopjezelfen dewereld. (schooljaar 2023-2024 en verder)

We kijken halfjaarlijks of de groepen (6), 7 en 8 op koers zijn richting de landelijke referentieniveaus

en onze gestelde streefdoelen. De signaleringswaarde is op dit moment 85% van de leerlingen

beheerst 1F niveau en 52,1 %van de leerlingen beheerst 2F/1S niveau. Onze streefdoelen zijn: 100%

van de leerlingen beheerst het 1F niveau en 63% van de leerlingen beheerst het 2F/1S niveau.

Kwalificatie; We versterken ons rekenonderwijs

Doel 5: We versterken ons rekenonderwijs door het automatiseren en memoriseren van de basale

rekenvaardigheden bij kinderen van de groepen 1 tot en met 8. fschooljaar 2022-2023)

We kijken halfjaarlijks of de groepen (6), 7 en 8 op koers zijn richting de landelijke referentieniveaus

en onze gestelde streefdoelen. De signaleringswaarde is op dit moment 85% van de leerlingen

beheerst 1F niveau en 52,1 % van de leerlingen beheerst 2F/1S niveau. Onze streefdoelen zijn: 100%

van de leerlingen beheerst het 1F niveau en 63% van de leerlingen beheerst het 2F/1S niveau.

Kwalificatie; We versterken waar nodig ons ICT onderwijs

Doel 6: We brengen ons ICT onderwijs in beeld in een kwaliteitskaart en ontwikkelen zicht op de

mate waarin we aan de kerndoelen en aangescherpte eisen voor ICT onderwijs voldoen. Op basis van

de inzichten bepalen we onze ambities. (schooljaar 2023-2024 en verder)

Doorgaande lijn; We investeren in een doorgaande lijn op meerdere gebieden om ons onderwijs te

versterken.

Doel 1: We implementeren een nieuwe werkwijze ter versterking van ons kwaliteitsbeleid op het

gebied van leerlingenzorg. We gaan gerichter werken vanuit leerlijnen en passen de nieuwe

werkwijze toe voor het vakgebied lezen. (schooljaar 2022-20231

Doel 2; We versterken de doorgaande lijn in de onderbouw, specifiek van leerjaar 2 naar leerjaar 3.

We werken vanuit onze visie op onderwijs aan het jonge kind en richten ons specifiek op thematisch

werken, spel en inrichting. (schooljaar 2022-2023 en schooljaar 2023-2024)

Doel 3: We realiseren een doorgaande lijn voor het vakgebied orientatie opjezelfen de wereld van

groep 1 tot en met 8. (schooljaar 2022-2023 en schooljaar 2023-2024)

Doel 4: We borgen de schoolontwikkeling voor het rekenonderwijs en realiseren een doorgaande lijn

van groep 1-3 (methode Semsom) naargroep4 (methode Getal en Ruimtejunior). (schooljaar 2022-

2023;

Doel 5: In alle jaargroepen wordt bewegingsonderwijs gerealiseerd volgens de nieuwste wettelijke

richtlijnen. Voor het Telraam betekent dit dat we ons bewegingsonderwijs uitbreiden. V\i£,gaanvop'r
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de kleutergroepen twee keer per week een les bewegingsonderwijs realiseren, een spelles en een les

mettoestellen.

Doel 6: We implementeren de nieuwe werkwijze (zie doel 1) en borgen de ingezette ontwikkelingen.

(schooljaar 2023-2024)

Doel 7: We versterken de samenwerking met de voorschoolse voorzieningen ten behoeve van een

doorgaande lijn. (schooljaar 2023-2024 en verder)

Doel 8: We verbinden culturele vorming met het vakgebied orientatie op jezelf en de wereld.

(schooljaar 2023-2024 en verder)

Passend onderwijs; We realiseren passend onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen uit Oeffelt en

nabije omgeving.

Doel 1: We versterken de differentiatie tijdens de instructie. (doorontwikkelen van Het Telraam

instructiemodel) (schooljaar 2022-2023)

Doel 2: We starten een kansgroepter bevordering van inclusiefonderwijs. (schooljaar 2022-2023)

Doel 4: We besteden specifiek aandacht aan 'leren leren' in de bovenbouw op basis van de opgedane

(praktische)kennis in het schooljaar 2021-2022. (schooljaar 2022-2023)

Doel 5: We ontwikkelen een doorgaande lijn voor het leren leren in de bovenbouw en naar het

voortgezet onderwijs. {schooljaar 2022-2023)

Doel 6: We breiden het specifiek aandacht besteden aan 'leren leren' uit naar de middenbouw (zie
doel 4). (schooljaar 2023-2024i

Doel 7: We blijven onze kennis en ervaring actueel houden en uitbreiden ten behoeve van passend
onderwijs voor leerlingen die meer dan een rijke instructie nodig hebben en leerlingen die meer dan

de aangeboden uitdagingvanuitde methode nodig hebben. (schooljaar 2023-2024 en verder)
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2.5 Pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat vanuit de
koers van Optimus

Kinderen kunnen alleen gedijen in een pedagogisch-didactisch klimaat waarin zij zich kunnen

ontplooien. Optimus onderschrijft dat kinderen beter presteren vanuit waarderende en voedende

aandacht en contact. Naast resultaten van leren gaat het om het plezier in leren, afstemmen op

eigenheid en op gezamenlijkheid. Leren is belangrijk, motivatie komt vaak na prestatie. Leraren

ondersteunen het leerproces vanuit bevlogenheid en expertise. Het didactisch handelen is

onderbouwd door onderzoek.

School staat er niet alleen voor. Scholen verbinden zich met de leefgemeenschap om hen heen. De

verbinding tussen school en thuis is van groot belang.

ledere school van Optimus voert een veiligheidsbeleid waarbij de veiligheid en het welbevinden van

de leerlingen jaarlijks via het SEO-instrument wordt gemonitord. Daarnaast wordt om de twee jaar
de tevredenheid en de veiligheid gemonitord d.m.v. de tevredenheidsvragenlijst waarin veiligheid

expliciet is opgenomen. ledere school heeft een coordinator die het beleid tegen pesten coordineert

en fungeert als aanspreekpunt. De leerlingen zijn bekend met deze persoon.
Optimus heeft ook een integriteitsbeleid opgesteld.

2.6 Pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat vanuit de
visie van de school

Basiskwaliteit
Een veilig schoolklimaat is een basis voor ieder kind en iedere medewerker. In een klimaat waarin

klein en groot zich prettig voelen staan mensen open om van en met elkaar te leren. Een veilig en

open leerklimaat biedt mogelijkheden om in verbinding met de schoolomgeving te staan en een

positieve relatie op te bouwen met partners van de school ten behoeve van onderwijs waar iedereen

groeit.

Op Het Telraam realiseren we een veilig school- leerklimaat middels een werkwijze vanuit het

gedachtegoed van het Werkconcept Critical Skills. Wij spreken verwachtingen uit in concreet

waarneembaar gedrag in termen van 'Wat zie je?',
'Wat hoor je?' en 'Hoe moet je zijn?'. We bieden

kinderen een duidelijke structuur en ruimte om te ontdekken en oefenen. Diverse werkvormen en

activiteiten worden aangeboden; zowel aan groepjes leerlingen, de groep, groepsoverstijgend en

gezamenlijk met de hele school. Waar het verrijkend is voor het onderwijsaanbod vinden ook

activiteiten plaats buiten de school.

In de groepen 5 en 6 zijn we aanvullend gestart met de methodiek Rots & Water om de sociale- en

emotionele competenties van kinderen te versterken. Het buitenspeelrooster hebben we dusdanig

aangepast, dat kinderen de ene pauze meer ruimte hebben om te spelen en de andere pauze met

meer kinderen van verschillende leeftijden kunnen spelen. Het nieuwe groene schoolplein dat

gerealiseerd wordt en het verticaal groeperen dat vanwege de situatie met het coronavjj

i •<<—>—«*;a'y..
. ...e''.
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uitgevoerd kon worden zoals gewenst, bieden kansen om de speel- leeromgeving buiten te verrijken

met een passend aanbod bij de behoeften van kinderen en onze ambities.

Uit de tweejaarlijkse tevredenheidsmeting blijkt dat zowel leerlingen, ouders en medewerkers zich

veilig voelen. Leerlingen vanaf groep 5 hebben de vragenlijst ingevuld.

Leerlingen beoordelen de school met de volgende cijfers:

Tevredenheid 8,1 Sociale veiligheid 8,5 Naar de zin hebben op school 8,6 en Afstandsonderwijs 8,5.

Ouders beoordelen de school met de volgende cijfers:

Tevredenheid 7,8 Sociale veiligheid 7,7 Welbevinden 7,8 en Afstandsonderwijs 8,5.

Medewerkers beoordelen de school met de volgende cijfers:

Tevredenheid 8,1 Sociale veiligheid 8,5 Welbevinden 8,5 en Afstandsonderwijs 8,7.

We streven ernaar dat ons pedagogisch klimaat en ons schoolklimaattoereikend zijn om pesten,
agressie, geweld en uitingen die in strijd zijn met de basiswaarden van de democratische rechtstaat

te voorkomen. Wij zijn alert op zorgsignalen en maken het contact met de vertrouwenspersonen van

school laagdrempelig voor leerlingen en ouders. We gaan ons veiligheidsbeleid actualiseren en

verwerken de inhoud in een kwaliteitskaart, passend binnen ons kwaliteitszorgsysteem.

Eigen Ambities
Socialisatie en persoonsvorming; We versterken ons onderwijsaanbod voor socialisatie en

persoonsvorming.
Doel 1: We breiden kennis uit door ons teambreed te verdiepen in een methodiek ter bevordering

van een positieve ontwikkeling van sociale- en emotionele competenties. (schooljaar 2022-2023)

Doel 2: We ontwikkelen een gedeelde visie op pauze en buitenspel. We realiseren op het speelplein

een rijke speel- leeromgeving met een passend aanbod bij de behoeften van de kinderen en onze

ambities. (schooljaar 2022-2023 en verder)

Doel 3: We actualiseren ons veiligheidsbeleid en verwerken de inhoud in een kwaliteitskaart,

passend binnen ons kwaliteitszorgsysteem. (schooljaar 2022-2023)

Doel 4: We verrijken het spelaanbod in de onderbouw. fschooljaar 2022-2023 en verder)

Doel 5: We versterken ons onderwijsaanbod met de opgedane nieuwe kennis (zie doel 1), gericht op

een sterke persoonlijke ontwikkeling van kinderen in relatie tot de ander en de omgeving. (schooljaar
2023-2024 en verder)

Doorgaande lijn; We investeren in een doorgaande lijn op meerdere gebieden om ons onderwijs te

versterken.

Doel 6: Versterken van het burgerschapsonderwijs; We leggen onze werkwijze vast in een

kwaliteitskaart en ontwikkelen zicht op de mate waarin wij aan de kerndoelen en aangescherpte

eisen (zomer 2022) voor burgerschapsonderwijs voldoen. (schooljaar 2022-2023)

Doel 7: Versterken van het burgerschapsonderwijs; We streven naar het ontwikkelen van een

herkenbare visie op burgerschapsonderwijs, waarbij we op doelgerichte wijze invulling geven aan

burgerschapsonderwijs in een doorgaande lijn en de kwaliteit monitoren. Op basis van de inzichten

(zie doel 5) bepalen we onze ambities. (schooljaar 2023-2024 en verder)

Doel 8; We ontwikkelen een gedeelde visie op leren en gedrag voor de gehele school, vanuit de

scholing voor het jonge kind en de ontwikkelingen die we voor het onderwijs aan het jonge kind

gerealiseerd hebben. fschooljaar 2023-2024 en verder)
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3 Personeelsbeleid

3.1 Personeelsbeleid vanuit het Koersplan Optimus Wereldscholen

Zoals bekend is er sprake van een fikse spanning op de onderwijsarbeidsmarkt. De komende jaren zal

het lerarentekort naar verwachting verder oplopen. Optimus zoekt actief naar oplossingen voor een

naderend tekort. Dat uit zich onder meer in het intensiveren van opleiden in de school, boeien en

binden van Lio's en andere aanstaande leraren, het ophogen van de benoemingsomvang van

collega's en het investeren in medewerkers t.b.v. hun professionele groei en hun talenten benutten

en ontwikkelen.

Optimus heeft over de hele breedte kwalitatief sterke medewerkers. Er is structureel aandacht voor

ontwikkeling van kennis en vaardigheden, te beginnen bij professionals. De basis is krachtige kennis.

We stimuleren kennisontwikkeling tussen collega's van meerdere scholen en baseren onze keuzes op

beproefde inzichten (evidence-informed). Optimus investeert als opleidingsbestuur ook in de

vorming van aankomende leraren. En richt zich op werving, het behoud en de ontwikkeling van

talentvolle medewerkers.

De basis van vitale en veerkrachtige medewerkers is ons Huis van Werkvermogen met aandacht voor

de 4 verdiepingen van het Huis en de werk-prive balans.

Huis van Werkvermogen
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3.2 We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs

De ambities zijn als volgt geformuleerd:

We hebben voldoende talentvolle en gemotiveerde leraren
We participeren actief in een regionale integrale aanpak om samen met de opleidingen starters en

zij-instromers optimaal te begeleiden. Ons mobiliteitsbeleid zorgt voor de juiste medewerker op de

juiste plek en we zorgen voor continui'teit van onderwijs op school.

We hebben krachtige en veerkrachtige medewerkers
leder medewerker heeft een ontwikkelgesprek met aandacht voor de verdiepingen van het Huis van

Werkvermogen. We zien en benutten kwalificaties, specialisaties, talenten en ambities van

medewerkers. Leidinggevenden bieden medewerkers aandacht en ondersteuning in alle fasen van

hun ontwikkeling. Optimus bevordert diversiteit t.a.v. ons personeelsbestand.

We zijn een kennisintensieve organisatie
Optimus heeft 30 opleidingsscholen. In professionalisering investeren we maximaal. Persoonlijke

ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling zijn daarbij integraal verbonden. De

Optimus Academie ontwikkelt door naar een leerlandschap. Daarnaast boeien en binden we

medewerkers door hen kansen te geven op professionalisering en mobiliteit. We investeren in MD-

trajecten en stimuleren leraren om onderzoekte doen. Circa 35%van onze professionals heeft een

masteropleiding gevolgd.

Onze medewerkers zijn Optimus ambassadeurs
Medewerkers handelen als ambassadeurs van Optimus die studenten, zij-instromers en anderen

interesseren. De tevredenheidsscore bedraagt minimaal 7,5 en ligt boven het landelijk gemiddelde.
Ook zijn er extra medewerkers aangenomen (bovenop de benodigde formatie).

3.3 Personeelsbeleid vanuit de school

Basiskwaliteit
Op basisschool Het Telraam werken we met plezier, leren we van en met elkaar, respecteren we

elkaar, werken we samen, zijn we positief autonoom bij de schoolontwikkeling betrokken en hebben

we aandacht voor elkaar. Er heerst een professionele en open cultuur, waarin ook tijdelijke

medewerkers en stagiaires zich welkom voelen. We vragen elkaar indien nodig of gewenst om hulp

en helpen elkaar, waarbij we elkaar kennen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Het

personeelsbeleid is erop gericht dat medewerkers ruimte hebben om zich te ontwikkelen, de

opgedane kennis en ervaring kunnen delen met het team en kunnen inzetten ten behoeve van de

schoolontwikkeling. Dit bevordert het leerplezier en het leervermogen van het team. We respecteren

hierbij de diversiteit aan leerbehoeftes en het verschil in leertempo van teamleden, waarbij we hoge

verwachtingen hebben van elkaar. We komen (team)afspraken na, vragen indien nodig tijdig om huj

.^.'•'f
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of communiceren dat het nakomen van een (team)afspraak niet haalbaar is. We hechten waarde aan

informele teambijeenkomsten.

We streven naar gespreid leiderschap, waarbij het kartrekkersteam een belangrijke rol heeft. Het

kartrekkersteam bestaat uit (specialistische)leraren, de kwaliteitscoordinatoren de schoolleider.

Voor elk speerpunt in het jaarplan is een kartrekker verantwoordelijk. Samen monitoren de

kartrekkers de schoolontwikkeling, zijn zij verantwoordelijk voor het proces en het behalen van de

gestelde ambities.

De NPO middelen hebben de mogelijkheden voor de schoolontwikkeling uitgebreid. We hebben de

middelen kansrijk ingezet onder andere door het onderwijsaanbod voor leerlingen te verrijken met

dramalessen en hiermee ruimte te creeren voor lessenstudie voor leraren. l-1et samen voorbereiden

van lessen volgens Het Telraam instructiemodel en observeren bij elkaar in de groep om vervolgens

over het onderwijs in gesprek te gaan met als doel jezelf en de ander op een hoger plan te brengen

hebben bijgedragen aan een positieve leercultuur waarbij we leren van en met elkaar. Leraren

hebben lessenstudie als waardevol ervaren voor hun persoonlijke- en de schoolontwikkeling en

hebben het ervaren als een energiegever.

Jaarlijks wordt met iedere medewerker een ontwikkelgesprek gevoerd met aandacht voor; Het Huis

van Werkvermogen, het inzetten en ontwikkelen van kwaliteiten, de balans tussen energielekkers en

energiegevers, de bijdrage aan het leren van leerlingen (opbrengsten, pedagogisch- didactisch

handelen, beroepshouding, communicatie en wat nog nodig is aan kennis, vaardigheden en houding

om het leren van leerlingen te verbeteren), de toekomst (met een ontwikkeldoel) en feedback aan de

leidinggevende. In het geval van langdurige uitval van een medeweker, vindt een zorgvuldig re-

integratietraject plaats gericht op duurzaam herstel en werkhervatting.

In het geval van uitval van leraren maken we gebruik van de invallerspool voor de inzet van een

vervangende leraarofwerkteen eigen medewerker extra. Wanneerdit niet mogelijkis, denken we

in mogelijkheden voor oplossingen. Eerder zijn creatieve docenten, LIO stagiaires of bevoegde ouders

ingezet ter vervanging van de eigen leraar. Wij hechten er waarde aan dat tijdelijke medewerkers

zich welkom voelen en betrokken zijn bij het onderwijs op Het Telraam. Afhankelijk van de duur van

de aanwezigheid, de mogelijkheden en wensen van de tijdelijke medewerker kan deze betrokken

worden bij ontwikkelonderwerpen, bijvoorbeeld wanneer er kennis gedeeld wordt. Het onderwijs in

de groep heeft prioriteit. Wij verwachten van een tijdelijke medewerker een positief pedagogisch-
didactisch klimaat waarin kinderen leren met een werkwijze die enigszins aansluit bij de visie van de

school. Bij langdurige vervanging zien we in de praktijk dat tijdelijke medewerkers op een natuurlijke

manier meegenomen worden en zich aanpassen aan de werkwijze van de school en bijvoorbeeld

specifieke werkvormen vanuit het werkconcept critical skills toepassen.

Eigen ambities
We hebben krachtige en veerkrachtige medewerkers

Doel 1: De Work Ability Index, een meetinstrument dat het werkvermogen meet, wordt uitgevoerd.

fschooljaar 2022-2023 O meting) Op basis van analyse (van harde en zachte data) en reflectie stellen

we ambities. (schooljaar 2022-2023 en verder)

Doel 2: We versterken onze werkwij'ze met het kartrekkersteam en blijven investeren in een

duurzame schoolontwikkeling. (schooljaar 2022-2023 en verder)



a)

Toekomstbestendig schoolgebouw; Ons schoolgebouw is uitnodigend, veilig en

toekomstbestendig. Een prettige werk- en leeromgeving voor leerlingen en medewerkers.

Doel 3: Hetschoolgebouwwordtgerenoveerd enverduurzaamd. fschooljaar 2021-2022 en verder)

Doel 4: We realiseren een Groen speelplein. (schooljaar 2021-2022 en schooljaar 2022-2023)
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4 Kwaliteitszorgsysteem

4.1 Kwaliteitszorg binnen Optimus

ledere Optimusschool streeft aandachtig de beste kwaliteit voor elk kind na. Daarvoor is een

collectief kwaliteitsbewustzijn voorwaardelijk: weten wat nastrevenswaardig is en daaraan toegewijd

zijn. Dit geldt op ieder niveau in de organisatie.

We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op
Kwaliteit is geen toeval. Optimus hanteert een kwaliteitszorgsysteem waarin de verschillende

niveaus van de organisatie zijn verbonden. De onderlegger wordt gevormd door de 5

kwaliteitsvragen:

• Doen wij degoede dingen? (plan)
• Doen wij de dingen goed? (do)
• Hoe weten wij dat? (check)
• Vinden anderen datook? (check)
• Wat doen wij met die kennis en informatie? (act)
De uitwerking vindt plaats op Optimus en schoolniveau in interactie met elkaar en met de omgeving.

Het gesprek over kwaliteit wordt op alle niveaus gevoerd formeel en informeel. Daarbij hanteren we

de taal en het kader uit Optimus Wereldscholen en geven invulling aan de onderdelen die daarin

staan genoemd, vertaald naar de situatie op de eigen school. Op basis van gezamenlijke
uitgangspunten en standaarden is het speelveld voor de scholen helder.



2.2

Het kwaliteitszorgsysteem staat beschreven in de notitie Kwaliteitszorg Optimus. De PDCA-cyclus

wordt hierin toegelicht.

Jaaragenda Optimus
Projectplannen Optimus
Jaarbegroting Optimus
Plan van aanpak ft/SE
Meerjaren onderhoudsplan (MOP)

Evaluatie en bijstellen

projectplannen
Bovenschools jaarverslag
Onderwij'srapportage
Ontwikkelgesprekdirecteuren met
CVB
Evaluatie plannen RI&E
BIJstellen MOP

Uitvoering projectplannen Optimus
Uitvoering bovenschoolse afspraken
Professionalisering
Toetskalender
Uitvoering pionnen Ri&E
Uitvoering MOP

Schoolbezoek CvB
Interne en (exteme) audits
Tevredenheidsonderzoeken
Overteg met RvT, GMR, LR
Dialoog met stakeholders
Analyse toetsresultaten

Afname Fii&E

Check op uitvoering MOP

We hebben een breed gedragen kwaliteitsbewustzijn
We leren van en met elkaar en monitoren systematisch de kwaliteit, door gebruik te maken van data

en door gesprek. Jaarlijks bezoekt het CVB alle scholen waarbij de speerpunten uit de jaaragenda
met directeur, ib'er en team worden besproken. Het CVB gaat tevens in gesprek met de

leerlingenraad en met de ouders.

lederjaar evalueert de school haarjaarplan om op basis van de evaluatie tot een nieuw plan te

komen. Daarnaast hanteert Optimus een systeem van interne auditing. Deze audits geven de school

belangrijke informatie over de basiskwaliteit en de schoolontwikkeling en geven input voor het

volgendejaarplan.

Optimus legtjaarlijks publiekelijkverantwoordingafdoor hetjaarverslag. Een beknopte,

toegankelijke versie (factsheet) wordt met alle betrokkenen bij de school gedeeld.
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We ervaren een dialoogcultuur waarin we vanuit vertrouwen verbeteren
Er is bij Optimus een kwaliteitscultuur die zich kenmerkt door de focus op het primaire proces, de

professionele houding van de leraren en directeuren, het inzicht van het CvB op de kwaliteit van de

scholen, de gerichtheid op verbetering onder andere door kennisontwikkeling en kennisverdieping.

Binnen de organisatie is er veel aandacht voor scholing en onderzoek. Optimus is een organisatie die
de leraaren het kind, leren en onderwijzen, centraal stelt. De mens creeert kwaliteit, een systeem

doet dat niet. Een systeem kan wel voortdurende reflectie, kwaliteitsbewustzijn, feedback en

ontwikkeling ondersteunen.

4.2 Kwaliteitszorg vanuit de school

Basiskwaliteit
De kwaliteitszorg van Het Telraam past binnen het kwaliteitszorgsysteem van Optimus. Op

schoolniveau versterken we onze kwaliteitszorg door te werken volgens de principes van de Enigma-

kwaliteitsaanpak, daar waar deze onze schoolorganisatie kan versterken. Enigma is een schoolbrede

kwaliteitsaanpak die houvast geeft aan het team bij het maken van keuzes en het planmatig
uitwerken, evalueren en borgen daarvan (Naaijkens & Bootsma 2018).

Middels onze kwaliteitszorg geven we gezamenlijk vorm aan kwalitatief goed onderwijs vanuit de
visie van Het Telraam, het koersplan van Optimus en de kerndoelen die de inspectie heeft

geformuleerd. Het kartrekkersteam heeft hierin een belangrijke rol. Op basis van de ambities in het

jaarplan wordt een jaarplanning gemaakt voor activiteiten en de inhoudelijke invulling, de

studiedagen zijn daarvan een belangrijk onderdeel. Voor de speerpunten in het jaarplan is een

kartrekker en voor een aantal speerpunten werken we met leerteams. Tijdens de

kartrekkersbijeenkomsten monitoren we het proces van de schoolontwikkeling om onze gestelde
ambities te bereiken. We evalueren de voortgang en passen waar nodig of gewenst de planning aan.

Op basis van reflectie kan het zijn dat er meer/minder aandacht of een andere activiteit/inhoud

nodig is om een bepaalde ambitie te bereiken. We stellen gezamenlijk prioriteiten en maken keuzes

gericht op een waardevol proces van schoolontwikkeling om onze gestelde ambities te behalen. De

schoolleider blijft eindverantwoordelijk.

Halverwege het schooljaar vindt de tussenevaluatie plaats met betrokkenheid van alle teamleden en
aan het einde van het schooljaar de eindevaluatie die we vastleggen in een terugblik voorafgaand

aan het nieuwe jaarplan dat met betrokkenheid van alle teamleden wordt opgesteld. Afhankelijk van

de ambities worden leerlingen, ouders en/of partners van de school bij de evaluaties betrokken.

Soms een vertegenwoordiging daarvan, zoals de leerlingenraad of de medezeggenschapsraad. Dit

kan zijn middels een dialoog of bijvoorbeeld het invullen van een vragenlijst.

We borgen de schoolontwikkeling door het werken met ambitiekaarten en kwaliteitskaarten. De

ambitiekaarten verbinden de kernambities vanuit het Koersplan van Optimus (we bieden ieder kind

een breed fundament in hun ontwikkeling en gelijke kansen om te groeien) aan onze hoofddoelen

(kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming). De kwaliteitskaarten beschrijven onze activiteiten en
werkwijze vanuit de kerndoelen van de inspectie en onze schoolspecifieke doelen.
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Met deze Enigma kwaliteitsaanpak richten wij ons op 2 sporen:

Spoor 1 richt zich op vakmanschap en professionaliteit; om de leerkracht ruimte te geven om zich

optimaal te ontwikkelen in hun vak (zicht op doelen en eenduidige schoolbrede aanpak)

Spoor 2 richt zich op onze basis van kwaliteitsaanpak; door alleen de processen te beschrijven die

waarde toevoegen aan onze school (en niet meer dan dat).

Op deze manier brengt de aanpak een continu proces op gang van doelen stellen, in beeld brengen

waarje staat, borgen wat goed gaat en werken aan wat beter kan.

Deze processen samen vormen hiermee een instrument voor interne en externe verantwoording.

Om te behouden wat werkt en te verbeteren wat nog niet werkt.

In dit schoolplan 2022-2026 staan de ambities voor vier schooljaren beschreven, waarbij concreet

voor de eerste twee schooljaren. De ambities zijn zorgvuldig gekozen op basis van analyse en

reflectie in relatie tot onze ambities. Hiervoor zijn verschillende bronnen geraadpleegd; zoals de

schoolanalyse, de tevredenheidsvragenlijsten, de NRO rapportage, de jaarverslagen in relatie tot het

vorige schoolplan en dialogen met teamleden, leerlingen, ouders en partners van de school. Middels

onze ambities willen we onderwijs van kwaliteit bieden passend bij de visie van Het Telraam, het

Koersplan van Optimus en het inspectiekader.

Eigen amhities
Kwaliteitszorg; We versterken onze kwaliteitszorg

Doel 1: We versterken onze kwaliteitszorg door te werken volgens Enigma kwaliteitsaanpak.

Doel 2: We versterken onze werkwijze met het kartrekkersteam en gaan werken met leerteams.

Het is onze ambitie om onze kwaliteitszorg te versterken door de hierboven beschreven Enigma

kwaliteitsaanpak uit te breiden voor meerdere vakgebieden.
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5 Overige informatie

5.1 Beleid ten aanzien van sponsorinj

Optimus volgt het landelijk convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs sponsoring

2020-2022". Het convenant bevat spelregels over sponsoring op scholen en geeft een uitgebreide

toelichting op alle spelregels. Sponsoring mag niet schadelijk zijn voor (de ontwikkeling en leefstijl

van) het kind en er mogen geen namen of logo's van de sponsor worden gebruikt in digitaal of

analoog lesmateriaal. Tevens moet worden voldaan aan de privacyregels zoals deze zijn vastgesteld

in de Algemene verordening gegevensbescherming en het privacy document voor scholen.

Bij sponsoring in het onderwijs dient te worden voldaan aan de volgende uitgangspunten:
• de samenwerking mag de ontwikkeling van kinderen niet schaden;
• de onderwijsinhoud mag niet worden beinvloed;

• het uitvoeren van de kernactiviteiten van de school mag niet afhankelijk van sponsoring worden;

• alle betrokkenen bij de school moeten op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan;
• de wettelijke bepalingen rondom sponsoring moeten nageleefd worden; instemming door MR bij

sponsorovereenkomst en vermelding van beleid in schoolplan;

• de inspectie ziet toe op de naleving van de wettelijke bepalingen.

5.2 Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG hanteert een aantal belangrijke principes:
• het gebruik van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en

transparant is;

• het gebruik van die gegevens gebeurt alleen voor een uitdrukkelijk omschreven en

gerechtvaardigd doel en op een in de AVG genoemde grond;
• er worden niet meer persoonsgegevens gebruikt en vastgelegd dan strikt noodzakelijk is voor het

doel waarvoor het wordt verwerkt.

Optimus hanteert op Optimus-niveau een Informatiebeveiliging en Privacy beleid. De interne Privacy

officer is de intern verantwoordelijke voor dit beleid. Een onafhankelijke externe functionaris

gegevensbescherming controleerten adviseertjaarlijks de gangvan zaken.
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