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Inleiding 
Dit document, het Schoolplan 2022-2026 van Basisschool De Regenboog, geeft aan wie wij als school zijn en 
wat we de komende 4 jaar willen bereiken. Het schoolplan is tot stand gekomen in overleg met het team. 
Terugkijkend heeft De Regenboog een turbulente periode achter de rug: Een periode met leerkrachten tekort, 
thuisonderwijs door Covid-19 en personeelswisselingen. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen ja-
ren zetten we nieuwe ambities uit voor de komende vier schooljaren. 
 
De Regenboog heeft de basiskwaliteit zoals de inspectie deze hanteert op orde en beoordeeld als goed. Dit 
vraagt, zeker in deze turbulente periode, om monitoring en borging van onze onderwijskwaliteit.  
 
Naast de borging van de basiskwaliteit stellen we onze eigen schoolambities. Deze ambities zijn gekoppeld aan 
het Koersplan van Optimus Wereld scholen, waar kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen en zijn jaarlijks 
uitgewerkt en vastgesteld in een jaarplan.  
 
Dit document heeft verwijzingen naar beleidstukken om het leesbaar te houden. 
 
Het schoolplan is geschreven door Hilde van Eldonk, directeur, onderschreven door het team en heeft instem-
ming van het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraad.  
 
Schaijk, oktober 2022 
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1  Algemene informatie 
 

1.1  Optimus Primair onderwijs 
 
De Regenboog, 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 
ongeveer 6.000 leerlingen. Meer informatie is te vinden op de website: www.optimusonderwijs.nl 
 
Missie Optimus: Hier gaan we voor 
 

Wij geven kinderen een fundamentele 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 
geloof en 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 én kenniseconomie. 

 

Doen wat de bedoeling is 
De vier deugden die Plato en Aristoteles beschreven, Verstandigheid/Wijsheid, Moed, Gematigdheid en Recht-
vaardigheid vormen de kernwaarden voor ons onderwijs, de manier waarop we (samen) werken en ontwikke-
len. 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. Opti-
mus is financieel gezond en zet de middelen optimaal in voor het primaire proces. We focussen op duurzaam-
heid en gaan meer aandacht besteden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Daar-
naast is er aandacht voor de duurzaamheid van onze schoolgebouwen. 
 

Optimus: we vinden wat van onderwijs 
Onderwijs biedt kinderen een breed fundament waarop zij kunnen voortbouwen in het voortgezet onderwijs. 
Wij bewaken de balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwalificatie 

Persoons- 
vorming Socialisatie 

 

Vrijheid, verantwoorde-
lijkheid, emancipatie…in 
democratisch perspectief. 

 
Overdracht kennis, vaar-
digheden, waarden 
en normen. 

 
Zich verhouden tot de we-
reld, tot cultuur, tot tradi-
ties, tot manieren van 
doen en van zijn. 

Waartoe dient onderwijs? 
Volgens onderwijspedagoog & -filosoof Gert Biesta 

http://www.optimusonderwijs.nl/
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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 het richtsnoer voor de komende koersplan-
periode: 
 

• 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) 
 

1.2  De Regenboog 
 

Algemene kenmerken van De Regenboog 
De Regenboog is sinds 2010 gevestigd aan de Runstraat, gelegen in het centrum van Schaijk, behorend bij de 
gemeente Maashorst. ‘De Molengraaf ‘, waar De Regenboog is gevestigd, is een betrekkelijk rustige wijk, met 
goede woon- en speelgelegenheden. Met onze naam geven wij aan kleurrijk, veelzijdig en eigentijds te zijn. 
 
Kleurrijk, veelzijdig en eigentijds, net als de regenboog zelf, en dat betekent erg veel voor ons. Wij hebben 
respect in ons denken en handelen; voor onszelf, de ander en voor de wereld om ons heen. Wij accepteren 
dat we allemaal anders zijn en daarom is iedereen welkom bij ons op school. Wij bieden een passende en 
krachtige leeromgeving waarbij we continu verbeteren. En dat alles altijd in verbinding met elkaar: Tussen 
leerling, groep en leraar, maar ook tussen leerling, leraar, ouder en school. Wij geloven in de kracht van ver-
binden. 
 
Deze verbinding uit zich ook in een nauwe samenwerking met educatieve organisaties en instellingen. Samen 
zorgen wij ervoor dat onze leerlingen zich fijn en onbezorgd en in de breedste zin van het woord kunnen ont-
wikkelen. En dat alles in een vertrouwde, rijke leeromgeving met de mogelijkheden die het dorp en de omge-
ving ons biedt: 
 

• Via de gemeente Maashorst zetten wij ons samen met Sjors sportief, GUUS beweegt je en SpoRtZo in 
voor een gezonde ontwikkeling van onze leerlingen. Vanuit de samenwerkingsovereenkomst met 
Sportservice Noord-Brabant SSNB, worden de gymlessen en de Koningsspelen in de Eeght voor de 
groepen 3 t/m 8 door buurtsportcoaches van SpoRtZO verzorgd.  

• Voor de extra ondersteuning op het gebied van lezen en taal hebben is een intensieve samenwerking 
met de openbare bibliotheek, die gehuisvest is in het dorpshuis ‘De Phoenix’. 

• Met de gemeente Maashorst en Kunst en Co zetten wij ons in voor een brede en culturele ontwikkeling 
van onze leerlingen via Cultuur met Kwaliteit en Xpress. Met Techno Promo en Ixperium voor weten-
schap, ICT en techniek. 

• We hebben een nauwe samenwerking met AVEM Kinderopvang, Koekeloere en 't Hooibergje. Via de 
Combifunctie AVEM/REGENBOOG werken Pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten van 
AVEM werken via een combifunctie ook als onderwijsassistent op onze school. 

 

mailto:https://www.optimusonderwijs.nl/koersplan-optimus-wereldscholen-2022-2026
https://www.gemeentemaashorst.nl/ondernemers/sport-en-cultuur/sporten/
https://www.kunstenco-uden.nl/
https://www.avem-kinderopvang.nl/
http://www.kdvkoekeloere.nl/
https://www.kdvhooibergje.nl/
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Onze school is een kleurrijke ‘blokkendoos’, opgebouwd uit 4 kleine schooltjes in één grote school. Die school-
tjes noemen wij units, die van elkaar zijn gescheiden en toch in verbinding staan. In de units en overstijgend 
zijn veel mogelijkheden om samen te spelen, te leren, te werken en te ontdekken. De school beschikt over 4x4 
leslokalen grenzend aan vier speel/leerpleinen, een podium, een extra speelzaal op de benedenverdieping en 
een lift. 
 
Onze groepen zijn homogeen, dus per jaargroep samengesteld. Een uitzondering hierop zijn de groepen 1-2, 
deze zijn gecombineerd.  
Onze leerlingen zijn verdeeld over 16 basisgroepen in 4 units, te weten: 

• Unit 1 – 2 met viercombinatiegroepen 1-2. 

• Unit 3 – 4 met twee groepen 3 en twee groepen 4. 

• Unit 5 – 6 met twee groepen 5 en twee groepen 6. 

• Unit 7 – 8 met twee groepen 7 en twee groepen 8.  
 
Het aantal groepen en de samenstelling hangt af van het aantal leerlingen en de formatieruimte (lees: beschik-
bare leerkrachten). De indeling vindt plaats op basis van vastgestelde criteria, beschreven in het protocol 
“Groepsindeling hoe komt dit tot stand?”. Mogelijk ontstaan er door groei combinatie-groepen. Mocht dit zich 
zo ontwikkelen, ook dan maken we hierin op basis van de onderwijsbehoefte van onze leerlingen de beste 
keuze. 
 
Op onze school hanteren we het ‘vijf gelijke dagen model’. We starten alle dagen om 8.30 uur. ’s Middags is er 
voor alle groepen een ½ uur pauze, waarna de lessen tot 14.00 uur vervolgen.  
 
Het team 
Op onze school werken (gespecialiseerde) groepsleerkrachten, directeur, intern begeleider, zorgspecialist, 
hoogbegaafdheidspecialist, jonge kind specialist, reken- en taal specialist, onderwijsassistenten, administratief 
medewerker, conciërge (IBN) en interieurverzorgers. De komende periode ook extra ondersteuners, voortko-
mend uit de NPO-subsidie. Daarnaast een ICT’er, vertrouwenspersonen, aandachtfunctionaris en stagiaires. 
Wij zijn een opleidingsschool. Dit betekent dat onze studenten onderdeel zijn van het team. Zij worden als 
zodanig aangesproken, om zoveel mogelijk werkervaring op te doen en bij te dragen aan het onderwijs. Meer 
informatie is te vinden op Scholen op de kaart. 
 
Wij werken nauw samen met externe partners die ons helpen bij leerlingen met extra zorg. Deze komen naar 
aanleiding van trajecten binnen Passend onderwijs; zoals dyslexie- en dyscalculiebehandeling, fysio- en ergo-
therapeuten, TOS begeleiding.  
 
De directie van de school bestaat uit de directeur die, onder eindverantwoordelijkheid van het College van 
Bestuur (CvB) van Stichting Optimus Primair Onderwijs, leidinggeeft aan de school. De directeur is integraal 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het uitvoeren van het beleid. De directie wordt bijge-
staan door een intern begeleider, (vak)specialisten, zorgcoördinator en een ICT-coördinator.  
 
Ook beschikt de school over een leerlingenraad, een ouderraad en een medezeggenschapsraad. Op stichtings-
niveau is er een GMR. 
 

Kenmerkend schoolprofiel 
Onze school wordt gekenmerkt door een proces van continu verbeteren, beoordeeld als Goed door de in-
spectie (2019). 
 
 
 
 

https://www.regenboogschaijk.nl/downloads/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/schaijk/7823/basisschool-de-regenboog/het-onderwijs/
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Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen in gesprek gaan over hun persoonlijke leerdoelen en weten hoe 
ze hun leerproces vorm moeten geven om de doelen te bereiken. We laten hen actief mee denken en meedoen 
om het leerproces te presenteren, om hun eigen kwaliteiten in te zetten, zodat ze kunnen omgaan met ande-
ren en hun omgeving. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen onderzoeken wat ze kunnen en willen, 
zodat ze hiervoor de verantwoordelijkheid leren nemen. Hiermee ontstaat meer motivatie, betrokkenheid en 
eigenaarschap. Databorden, portfolio en ouder-kindgesprekken zijn hiervoor een passend middel.  
 

Wie is de school  
Onze school is een relatief grote school met gemiddeld 380 leerlingen. De instroom laat een lichte daling, in 
lijn met de geboortecijfers zien. De Regenboog wordt voornamelijk bezocht door kinderen uit Schaijk, op loop- 
en fietsafstand, als ook van daarbuiten en uit de kerndorpen rond Schaijk. Daarom besteden we actief aan-
dacht aan kennis van verkeer en verkeersveiligheid en zijn we verbonden aan het Brabant Verkeersveilig-
heidsLabel. 
 
De NRO-onderzoeken laten zien dat de schoolpopulatie zich niet ontwikkelt naar een gemiddeld landelijk 
beeld.  

 
 

Bron: NRO-onderzoek ‘Hoe gaat het met u (oud) leerlingen? 2021 
 
 

Onze school heeft een relatief laag percentage leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond: 5% is 
lager dan het landelijk gemiddelde 18%. De terugloop van Poolse arbeiders en statushouders heeft gezorgd 
voor een minder gemêleerdere leerlingpopulatie. Daarom besteden wij in ons curriculum expliciet aandacht 
aan levensbeschouwelijke vorming van andere culturen en geloven, actief burgerschap en sociale cohesie.  
We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor 
de mening en visie van anderen. Voor kinderen die Nederlands als tweede taal leren (NT-2) hebben we een 
samenwerkende voorziening in de gemeente Maashorst. 
 
Het percentage leerlingen uit gezinnen met een relatief laag inkomen: 11% is lager dan het landelijk gemid-
delde 21%. Het percentage leerlingen dat afkomstig is uit een eenoudergezin: 12% is lager dan het landelijk 
gemiddelde 17%. 
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Onze school heeft een weging van 27,281. Door deze relatief lage schoolweging, kunnen we concluderen dat 
we meer stimulerende dan belemmerende omgevingskenmerken voor een positieve schoolontwikkeling heb-
ben. Hierdoor liggen de te verwachten eindopbrengsten hoger dan het landelijke gemiddelde. Leerlingen af-
komstig van de Palmstraat staat niet altijd geregistreerd bij de gemeente Maashorst, waardoor zij niet mee-
worden genomen in de weging van de populatie Maashorst/Schaijk. Dit geeft mogelijk een wat vertekend 
beeld ten opzichte van de werkelijkheid. 
 
Identiteit 
Onze school kent van oorsprong een katholieke grondslag. In de dagelijkse praktijk houdt dit in dat we onze 
leerlingen uitleg geven over de jaarfeesten die samenhangen met het katholieke geloof. De communie en het 
vormsel,  
worden door partijen buiten school vormgegeven. Via de nieuwsbrief stellen we ouders op de hoogte van de 
mogelijkheid tot deelname. We werken aan een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal 
emotioneel leren (o.a. omgaan met de ander en de omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief 
burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar om-
gaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. We versterken dit door een berede-
neerd aanbod van sociaal emotioneel leren, wereldoriëntatie en burgerschap via Kwink en Blink. 
 
Samenwerkingsverband (SWV PO 30 06) 
De Regenboog behoort tot het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
3006. Alle scholen die behoren bij dit verband moeten er samen voor zor-
gen dat elk kind recht heeft op goed onderwijs, liefst op een reguliere 
school. Als een kind meer ondersteuning nodig heeft, dan kan er (tijdelijk) 
extra begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal (basis)on-
derwijs aangevraagd worden. 
 
Hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, leest u op de website van SWV PO 30 06. Hier vindt u ook een 
infographic en animatiefilm die meer uitleg geven.  
 
Op De Regenboog betekent dit, dat de leerlingen die specifieke zorg nodig hebben, zoveel mogelijk binnen 
de groep begeleid worden door de eigen leraar, onderwijsassistent of ambulante begeleiders. Voor deze 
leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld, dat met ouders besproken wordt. Als blijkt 
dat deze hulp onvoldoende resultaat oplevert, zetten we vervolgstappen. Denk hierbij aan overleg met een 
externe deskundige of een onderzoek. Uit een onderzoek kan blijken dat het kind met aanpassingen op De 
Regenboog kan blijven of dat een andere plek beter passend is. Deze weg lopen we samen met ouders. Uit-
gangspunt is altijd: Heeft De Regenboog de mogelijkheden om het ontwikkelingsproces van het kind, inclusief 
welbevinden en veiligheid, voldoende te kunnen ondersteunen?  
 
  

 
1 Inspectiegemiddelde van de afgelopen 3 jaren. 

https://www.regenboogschaijk.nl/over-ons/onderwijsaanbod/kwink-school-en-veiligheid/
https://www.regenboogschaijk.nl/over-ons/onderwijsaanbod/blink-de-wereld/
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Waar staat de school voor 
 

 
 

 

DOELGERICHT EN MET PLEZIER WERKEN WIJ SAMEN OP EEN KLEURRIJKE MANIER 

 ONZE VISIE OP LEREN  
 

De inzichten die wij hebben op leren en van waaruit wij handelen zijn wetenschappelijk onderbouwd. We 
geloven dat kinderen op deze manier leren: 
 

• Onze leerkrachten maken het verschil; 

• Wij leren eerst kennis aan en daarna vergroten we vaardigheden; 

• Wij leren een leven lang; 

• Iedereen kan alles leren. 
 

ONZE VISIE OP ONDERWIJS AAN KINDEREN 
 

Als je onze school na 8 jaar verlaat dan: 
 

• Heb je voldoende kennis en vaardigheden in je rugzak om de stap naar het voortgezet onderwijs te ma-
ken; 

• Heb je geleerd om in gesprek te gaan over je persoonlijke leerdoelen en weet je hoe je een plan moet 
maken om je doelen te bereiken; 

• Heb je geleerd om actief mee te denken en krijg je inzicht in je eigen leerproces; 

• Heb je kwaliteiten ontwikkeld die je kunt inzetten om samen te leven met anderen en je omgeving; 

• Heb je vaardigheden ontwikkeld om te onderzoeken wat je kunt en wilt en neem je de verantwoordelijk-
heid om dit te bereiken. 

 

ONZE EIGENWAARDEN 
 

• Kleurrijk: we accepteren dat we allemaal anders zijn, daarom is iedereen welkom. 

• Respect: we hebben respect in ons denken en handelen; voor onszelf, de ander en de wereld om ons 
heen. 

• Veelzijdig: we willen iedereen een passende en krachtige leeromgeving bieden. 

• Eigentijds: we willen continu verbeteren vanuit eigenaarschap op alle niveaus. 
 

ONZE BELOFTEN AAN JOU EN AAN JOUW OUDERS 
 

Bij ons op school: 

• Krijg jij de aandacht en de zorg die je nodig hebt om te ontwikkelen; 

• Mag jij je jezelf zijn, voel je je thuis en mag je fouten maken; 

• Werken gemotiveerde leerkrachten en leerlingen die zich samen met ouders inzetten om met elkaar te 

leren; 

• Praten en werken wij op een professionele manier samen; 

• Speel, werk en leer jij in een stimulerende leeromgeving. 
  

ONZE MISSIE 
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2  Onderwijskundig beleid 
 

2.1  We tillen het basisniveau omhoog 
 
Optimusscholen zorgen ervoor dat leerlingen voldoende basisvaardig zijn in taal, lezen en rekenen. Dit is im-
mers 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. Iedere leerling beschikt over voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van lezen, rekenen en taal. 

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 heb-
ben 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 vindt afstemming met ketenpartners plaats en wordt aangesloten bij de samenwerking in gemeen-
ten en Samenwerkingsverband (SVW) (Schoolondersteuningsprofiel/Perspectief op school SOP/POS). 

 

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 (kwa-
lificatie) gaat het ook om zelfkennis (persoonsvorming) en kennis van de wereld (sociale vaardigheden en bur-
gerschapsvorming). 
 
1. Leerlingen nemen medeverantwoordelijkheid voor hun eigen leren en ontwikkeling. Daarbij wordt aan-

dacht 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, Wetenschap en Techniek (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 differentiëren 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. 
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2.4  Onderwijskundig beleid vanuit de visie van de school 
 

Basiskwaliteit 
Kwalitatief goed onderwijs vinden wij belangrijk. We hebben aandacht voor alle aspecten die ertoe doen om 
leerlingen zich optimaal te laten ontwikkelen. Kinderen kunnen alleen gedijen in een pedagogisch-didactisch 
klimaat waarin zij zich kunnen ontplooien. Zonder een goed didactisch klimaat is er geen goed pedagogisch 
schoolklimaat realiseerbaar. De cognitieve leerpsychologie is ons uitgangspunt voor een goed didactisch kli-
maat.  
Onze leerlingen voelen zich veilig op school en krijgen goed les. Dit weten wij niet alleen van onze leerlingen 
en het College van Bestuur, maar ook van de inspectie. Die beoordeelde het didactisch handelen als Goed. 
 

 
 

OP1 Onderwijsaanbod 

Onze school richt zich op de brede, cognitieve en sociale ontwikkeling van alle leerlingen. Daartoe bieden we 
een passend aanbod, dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal, lezen en rekenen. Ons 
aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt 
hen voor op het vervolgonderwijs. 
 
De focus bij de kernvakken ligt op; technisch kunnen lezen, het zelfstandig maken van rekenbewerkingen, vaar-
dig zijn in spelling en een ruime woordenschat opbouwen. Een goede kennisbasis is een belangrijke voor-
waarde om moeilijkere vaardigheden, zoals begrijpend lezen en studievaardigheden, verder te ontwikkelen. 
Hiervoor maken we gebruik van: 
 

o De methode Schatkist in 1-2 met extra aandacht voor de woordenschatontwikkeling. 
o De methode Veilig leren lezen in groep 3 met extra aandacht voor klankgebaren en woordenschatont-

wikkeling. 
o Het onlineprogramma Bouw wordt in de groepen 2 t/m 4 ingezet voor een effectieve ondersteuning 

bij leesproblemen. 
o In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we moderne en wetenschappelijk onderbouwde methodes voor alle 

kernvakken. 
o Al onze leerkrachten werken bij het aanleren van nieuwe lesstof via het expliciete directe instructie-

model.  
o De lessen worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit doen we door compac-

ten en verrijken waar nodig. 
o De leerkrachten krijgen ondersteuning door de hoogbegaafdheidsspecialist voor meer- en hoogbe-

gaafde leerlingen, die behoefte hebben aan meer uitdaging. 
 
Wij beschrijven bij de kernvakken, kunst en cultuur, School en veiligheid (sociaal emotioneel leren , burger-
schap en mediawijsheid), Blink de wereld (wereld oriëntatie), verkeersveiligheid, bewegingsonderwijs en 
Snappet hoe wij die vakken vormgeven. 
 
We maken gebruik van eigentijdse methodes die aansluiten bij onze visie op onderwijs. Voor de vakken taal, 
rekenen en lezen volgen we de doorgaande lijn van de methodes. We besteden expliciet en structureel aan-
dacht aan het bereiken van de cruciale leerdoelen, de vaardigheden die kinderen moeten beheersen voordat 
ze een volgende stap in hun onderwijsleerproces kunnen maken. Dit betekent dat we beredeneerde keuzes 
maken uit het aanbod van de methode, passend bij onze leerlingpopulatie.  
 

https://coboxedoptimus.sharepoint.com/over-ons/onderwijsaanbod/kernvakken/
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/over-ons/onderwijsaanbod/kunst-en-cultuur/
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/over-ons/onderwijsaanbod/kwink-school-en-veiligheid/
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/over-ons/onderwijsaanbod/blink-de-wereld/
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/over-ons/onderwijsaanbod/verkeer-en-veiligheid/
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/over-ons/onderwijsaanbod/blink-de-wereld/
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/over-ons/onderwijsaanbod/snappet/
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Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de leerlingenpopulatie, veel aandacht in ons curriculum. In 
ons onderwijsplan hebben we beschreven hoe we omgaan met leerlingen met een taalachterstand. In het 
algemeen krijgen zij extra instructie, extra aanbod en extra tijd. 
 
Rekenen vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en 
aan het automatiseren en memoriseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate 
taliger is geworden en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren 
zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). We besteden expliciet aandacht aan het 

automatiseren en memoriseren van de basisvaardigheden +-x: in de groepen 3-4-5 en borgen deze vaardighe-
den in de groepen 6-7-8. We hebben dit vastgelegd in ons onderwijsplan. 
 
OP2 Zicht op de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen  

We werken volgens Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO) wat betekent dat we uitgaan van het vol-
gende: Elk kind is uniek, maar dat betekent niet dat voor elke leerling een apart programma mogelijk, nodig of 
zelfs wenselijk is (Struiksma 2012). We zeggen daarom: Eerst een passend onderwijsaanbod voor de schoolpo-
pulatie, dan een passend aanbod voor de groep en indien nodig nog een finetuning op een enkele leerling. We 
werken daarbij met de volgende vier grootheden: 
 

• Onderwijsplan 
Het onderwijsplan is een beschrijving van het didactisch handelen en omvat de les, module, leerlijn en op-
brengst als een standaard voor de hele school, voor een langere tijd. De onderwijsplannen zijn per vak- en 
vormingsgebied na te lezen via de directie of intern begeleider. 
 

• Schooloverzicht 
Bij het schooloverzicht bekijken we de opbrengsten op de langere termijn, oftewel het resultaat van het aan-
bod. Het geeft aan of de opbrengsten op schoolniveau zijn gehaald. Hieraan verbinden we de schoolontwikke-
ling. 
 

• Groepsoverzicht 
Bij het groepsoverzicht bekijken we o.a. de vaardigheidsgroei, leerstofbeheersing en betrokkenheid per groep 
en leerling. Hieraan verbinden we een interventie. Dat is een structurele aanpassing op de standaard (het 
onderwijsplan) voor een groep, omdat deze groep op basis van de opbrengsten niet voldoet (boven of onder) 
aan de basis van de schoolafspraken, lees: Het onderwijsplan. 
 

• Schoolzelfevaluatie    
Jaarlijks worden er vier schoolbesprekingen gehouden op basis van de schoolzelfevaluatie. De grote schoolbe-
spreking vindt twee keer per jaar, na de Citotoetsen in januari en juni plaats. De korte schoolbespreking vindt 
ongeveer tien weken na de grote schoolbespreking plaats. De schoolzelfevaluatie heeft tot doel optimale re-
sultaten, optimale opbrengsten bij alle leerlingen van onze school te realiseren. De evaluatie geeft de voort-
gang weer die onze leerlingen maken in hun ontwikkeling. We bewaken daarmee de afspraken over de inter-
venties en stellen deze waar nodig bij.  
We doorlopen voortdurend de 4 fases van het opbrengstgericht werken in 4D. De cyclus is aangepast op onze 
aanpak die we kennen van Focus PO.  
 
We gebruiken Focus PO, Cito LOVS, Zien (Kindbegrip vanaf 2023) en KIJK! voor de analyse van de school-, 
groeps- en leerlingbespreking en het schrijven van de interventieplannen. 
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Gespreksstructuur  

• Schoolbespreking 
De schoolbespreking onderscheidt vier stappen: Data, duiden, doelen, doen.  
  

• Groepsbespreking 
De gespreksstructuur is identiek aan die van de schoolstructuur. De focus ligt nu echter op de groep. Voor de 
school- en groepsbesprekingen gebruiken we een vast format voor werkwijze en verslag. 
 

• Leerlingbespreking 
Na het groepsniveau volgt het leerlingniveau. De leerlingen waarbij ondanks de aanpassingen op school- en 
groepsniveau, nog steeds onvoldoende in de onderwijsbehoeften kan worden voorzien, worden als laatste uit 
het groepsoverzicht geselecteerd. Als er meer leerlingen in aanmerking komen voor een interventie, dan vra-
gen wij ons af of het niet een groepsinterventie moet zijn. Voor de leerlingbespreking wordt tweemaal per jaar 
een moment door en met de intern begeleider gepland.  
 
Hoe start het volgen van de leerlingen?  
We starten met een eerste kennismaking via virtuele rondleiding en/of rondleiding in de praktijk. Bij aanmel-
ding vragen we via een intake en een vragenlijst informatie op over de eerste vier levensjaar. Daarnaast is er 
een (warme) overdracht van een voorschoolse voorziening. Zes weken na de start volgt een gesprek waarin 
leerkracht en ouders kijken naar de start op school. Zij spreken af hoe en hoe vaak er overleg gewenst is.  
 
Op De Regenboog vinden wij het belangrijk dat de ouders goed op de hoogte worden gebracht over de vorde-
ringen van hun kind. We blijven leerlingen structureel volgen totdat zij weer van school gaan. We doen dit 
jaarlijks door middel van vaste instrumenten en gespreksmomenten zoals: Ouder-kindgesprekken, startge-
sprekken groep 1 t/m 7, Drempel en adviesgesprekken groep 8, inloopuurtje, rapport en portfolio. 
 
Er is daarnaast contact via e-mail, Parro, de nieuwsbrief Druppelsgewijs, schoolgids en website of door even 
binnen te lopen na schooltijd en tussentijds of indien nodig vragen of zorgen bespreekbaar te maken.  
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In de tabel hieronder is de structurele planning van moment van kennismaking met de school tot moment 
van aanmelding voortgezet onderwijs weergegeven. 
 

Wat Wie Hoe vaak per jaar 

Rondleiding Directeur, ouder en kind 1 x voorafgaand aan start 
Intake Intern begeleider, ouder en kind 1 x voorafgaand aan inschrij-

ving 

Warme overdracht (o.a. 
VVE) 

Kinderopvang organisaties en intern bege-
leider en/of leerkracht 

1 x na aanmelding en voor 
start leerling met bijzonderhe-
den 

Overdracht kijklijnen Kinderopvang organisaties en leerkrachten 
groep 1-2 

1 x bij start leerling  

Startgesprek nieuwe leer-
ling 

Ouder startende leerling (en leerling vanaf 
groep 5) 

1 x na c.a. 6 weken 

Startgesprek welbevinden Leerkracht groep 2-7 in november en ou-
der 

1 per jaar in 1e 3 weken 

Voortgangsgesprekken 
(rapport) 

Ouders en leerkrachten groep 1 t/m 4 
Leerling, ouder en leerkracht groep 5 t/m 7 
Leerling, ouder en leerkracht groep 8 

2 x per jaar 
2 x per jaar 
1 x per jaar 

Afname ZIEN Leerkracht (3 t/m 8) en leerlingen (5 t/m 8) 1 x per jaar 

Methode onafhankelijke 
toetsmomenten 

Leerkracht en leerling (3 t/m 8)  
(CITO M en E, entree 7, eindtoets 8) 

2 x per jaar  

Methodegebonden toets-
momenten 

Leerkracht en leerling Afhankelijk van methode, 
meerdere malen per jaar 

Pré- adviesgesprekken Leerkracht groep 6 en 7, ouder en leerling Eind groep 6, midden groep 7, 
eind groep 7 

Drempelgesprekken Leerkracht groep 8, ouder(s) en leerling Begin groep 8 

Adviesgesprekken Leerkracht groep 8, ouder(s) en leerling Voor 1 maart definitief advies 

Warme overdracht VO Leerkracht groep 8, leerkracht VO, indien 
nodig zorgspecialist en/of intern begeleider 

 

 
Als leerlingen extra ondersteuning, uitdaging of onderzoek nodig hebben, worden bovenstaande momenten 
aangevuld met afstemming op maat. 
 
OP3 Pedagogisch- didactisch handelen 
We hebben aandacht voor alle aspecten die ertoe doen om onze leerlingen zich optimaal te laten ontwikkelen. 
Zij kunnen alleen gedijen in een pedagogisch-didactisch klimaat waarin ze zich kunnen ontplooien. We zorgen 
ervoor dat leerlingen mede-eigenaar zijn van hun leer- en ontwikkelproces, dat zij onderdeel uitmaken van 
een groep en zelfsturing kunnen geven aan hun leven.  
 
Zonder een goed didactisch klimaat is er geen goed pedagogisch schoolklimaat realiseerbaar. De cognitieve 
leertheorie, met de belangrijkste cognitieve principes zijn leidend in onze didactiek. Wij staan voor kwalitatief 
goed onderwijs. Dat start met een goede instructie. Daarom geven we op onze school les volgens het EDI-
model: expliciete directe instructie. Dit betekent dat: 

• We starten het aanleren van een (nieuwe) vaardigheid met een instructie aan de hele groep (de basis-
groep). De verwerking hiervan kan per kind verschillen. 

• We geven de instructie bij taal, rekenen en lezen volgens een vast stramien: introductie (benoemen doel 
en ophalen voorkennis), instructie (uitleggen, voordoen en hardop denken), begeleide inoefening (samen 
oefenen), zelfstandig verwerken en evalueren. 
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• De lessen waarbij nieuwe lesstof wordt aangeboden, worden gegeven met een concreet lesdoel, waarna 
een kraakheldere instructie plaatsvindt waarbij leerlingen geactiveerd worden. We controleren voortdu-
rend of de leerlingen de instructie begrijpen en nemen op basis hiervan beslissingen voor het vervolg van 
de les.  

• We maken gebruik van activerende en samenwerkende werkvormen. 
 
Het is een aanpak die de leseffectiviteit en betrokkenheid van leerlingen verhoogt en voor succeservaringen 
en betere leerprestaties bij de leerlingen zorgt.  
 
OP4 Onderwijstijd 
De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken: 
- De onderwijstijden voldoen aan de wettelijke verplichtingen.  
- De onderwijsactiviteiten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van bevoegde leraren. 
- We hebben beleid om ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan  
- We wijken alleen af van de verplichte onderwijstijd binnen de eigen school als dit in het belang van een 

individuele leerling is.  
 

OP6 Afsluiting 
De afsluiting van het onderwijs verloopt zorgvuldig: 
- We hebben een procedure voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs en voeren deze uit.  
- Alle leerlingen (met uitzondering van wettelijke voorschriften) van groep 8 maken de Centrale eindtoets. 
- Als de uitslag van de eindtoets hoger is dan het schooladvies, nemen wij het advies in heroverweging.  
- Wij informeren bij de afsluiting van de school de ouders over de vorderingen en de informatie die aan de 

ontvangende school verstrekt wordt. 
 
OR1 Resultaten 
Wij bepalen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm. Iedere leerling be-
haalt het 1F-niveau en de PRO-uitstroom leerling behaalt dit op geconcretiseerde deelgebieden. We stellen 
onze ambities voor lezen en rekenen op niveau 2F (taal) en 1S (rekenen) ten minste boven het gemiddelde van 
vergelijkbare scholen. 
 
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties  

De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat tenminste in overeenstem-
ming is met de verwachtingen in het vervolgonderwijs en de maatschappij 
- Wij stellen doelen ten aanzien van sociale en maatschappelijke competenties. 
- Wij hebben onderbouwd welke resultaten we op dit gebied wil bereiken. 
 
We zien het als onze taak dat leerlingen uitgedaagd worden na te denken over hun rol als burger in de Neder-
landse samenleving. We realiseren ons, dat wij leerlingen normen en waarden moeten onderwijzen, zodat zij 
deel uit kunnen maken van de gemeenschap om daar actief een bijdrage aan te leveren. Ook de "kleine" burger 
moet zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn voor de maatschappij. De betrokkenheid en verant-
woordelijkheid voor jezelf in relatie tot de ander en de gemeenschap zijn een deel van persoonlijk leiderschap,  
van de identiteitsontwikkeling. We maken hierbij gebruik van de wetenschap en theorie van Biesta: Kwalifica-
tie-personificatie-socialisatie, die is vertaald door Academica naar kwalificatie-burgerschap-persoonlijk leider-
schap. 
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In de snel veranderende wereld is het de leerkracht die onze leerlingen kennis en vaardigheden onderwijst 
over de maatschappelijke onderwerpen. We gaan in eerste instantie uit van de kleine wereld om ons heen, de 
Nederlandse samenleving, om vandaaruit samen verder te kijken naar de grote wereld. Het is de leerkracht 
die zich realiseert dat het belangrijk is om regelmatig stil te staan en de juiste vragen te stellen, om de leer-
lingen te laten verwonderen over zichzelf en de ander. Daarmee creëren we respect in het denken en handelen 
voor onszelf, de ander en de wereld om ons heen. Onze leerlingen kunnen zo de verantwoordelijkheid nemen 
om zichzelf en de wereld om hen heen steeds een beetje beter te maken. 
De inrichting van ons onderwijs op burgerschap is beschreven in het beleidsplan wereldburgerschap. 
 
Wereldburgerschap 
Wij zien burgerschapsvorming en persoonlijk leiderschap niet als apart vak, maar als een manier van lesge-
ven, die verweven is in het dagelijks handelen van de leerkracht. Met elkaar samenwerken om de wereld te 
veranderen vraagt focus op kennis en vaardigheden van de verschillende kennisvakken: geschiedenis, aard-
rijkskunde, natuur, techniek, talen, maatschappijleer, filosofie en kunst&cultuur. We bieden deze vakken in 
samenhang aan. Door middel van het aanbod van thema’s en ateliers besteden we specifiek aandacht aan 
het versterken van de creativiteit, digitale geletterdheid en mediawijsheid, zodat onze leerlingen na opge-
dane kennis op onderzoek uitgaan en oplossingen bedenken. We hebben de ambitie om daarbij meer expli-
ciete aandacht te besteden aan zelfkennis, zelfregulering, kritisch denken en ondernemend zijn. 
 
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige 
en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzin-
nige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast vinden wij het van belang 
dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen 
en beelden, van muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren. Om dit te bereiken werken we 
met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Dit programma bevordert de samenwerking tussen 
de school en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt Cultuuredu-
catie met Kwaliteit (CmK) bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en diverse vaardigheden. Onze 
leerlingen komen zo tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking met muziek, dans, tekenen, toneel en erf-
goed. Zij leren hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden. 
 
We zijn een gezonde school en vinden het belangrijk dat onze leerlingen gezond eten, voldoende sporten en 
bewegen. Er is daarom specifiek aandacht voor gezond eten, gezond gedrag en gezonde onderliggende ver-
houdingen. Op onze school doen leerlingen sociale vaardigheden op, zoals goed omgaan met elkaar, grenzen 
verleggen, naleven van afspraken en sportiviteit. 
 
In relatie met de leerlingenpopulatie besteden wij structureel aandacht aan religieuze feesten; besteden we 
aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integraal); besteden we expliciet aandacht aan geestelijke 
stromingen; besteden we gericht aandacht aan de sociaal-emotioneel leren (waarbij het accent ligt op omgaan 
met jezelf, de ander en de omgeving); besteden we gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie; 
laten we leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving. 
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Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt 
door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe me-
dia. We besteden aandacht aan met name de mondelinge Engelse taal in de groepen 5-6-7-8. 
 

Eigen Ambities 
De ambities voor het onderwijskundig beleid behoren tot alle drie de pijlers kwaliteitscultuur, didactisch han-
delen en wereldburgerschap. We beschrijven deze ambities in paragraaf 4.2 en in de bijlage, zodat er een 
totaaloverzicht ontstaat van de ambities voor de komende 4 jaren. 
 

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. Op-
timus onderschrijft dat leerlingen beter presteren vanuit waarderende en voedende aandacht en contact. 
Naast resultaten van leren gaat het om het plezier in leren, afstemmen op eigenheid én op gezamenlijkheid. 
Leren is belangrijk, motivatie komt vaak na prestatie. Leraren ondersteunen het leerproces vanuit bevlogen-
heid 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.  
 
Iedere school van Optimus voert een veiligheidsbeleid waarbij de veiligheid en het welbevinden van de leer-
lingen 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. Ie-
dere school heeft een coördinator die het beleid tegen pesten coördineert 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 Regenboog 
 

Basiskwaliteit  
Leerlingen voelen zich veilig op De Regenboog en beoordelen dit met het cijfer 8,6. Deze hoge score betekent 
dat er weinig pestbeleving is bij onze leerlingen. Dit zien we ook terug in de vragenlijsten van Zien. Geen van 
de leerlingen heeft ingevuld dat ze zich niet veilig voelen of gepest worden. Voor ons geldt: Iedere leerling die 
aangeeft: Af en toe - regelmatig - bijna altijd is er één te veel. In de klassen wordt het gesprek aangegaan en 
handelen de leerkrachten volgens protocol. Daar waar sprake is van pesten wordt in samenwerking met de 
met de aandachtsfunctionaris en internbegeleider een interventie opgesteld en met ouders en kind doorgesp-
roken.  
 
De uitkomsten van de veiligheidsmonitor worden met de leerlingenraad besproken. “Er zijn altijd nog wel 
puntjes om te verbeteren” geeft de leerlingenraad aan. Zij helpen ons de data te duiden en de juiste acties uit 
te zetten.  
 
SK1 Veiligheidsbeleid 
De Regenboog moet voor iedereen een veilige en vertrouwde omgeving zijn, daar waar we met plezier leren, 
leren leven en leren samenleven. Vanuit betrokken leerlingen door eigenaarschap maken we normen en waar-
den zichtbaar. Daar waar ze geschonden worden, grijpen we in.  
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Discriminatie of pestgedrag wordt bij ons niet getolereerd. We zeggen daarbij niet, dat het bij ons nooit voor-
komt. We zijn hier alert op, werken eraan om het te voorkomen en doen er áls het plaatsvindt, alles aan om 
het op te lossen. Meestal lost de school het probleem samen met de betreffende leerlingen of personeelsleden 
op. Maar in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als er sprake is van fysiek of extreem verbaal geweld, is overleg 
tussen de betrokken partijen, ouders of externe expertise nodig.  
Fysiek of extreem verbaal geweld accepteren we van niemand. Alle betrokkenen zullen daarvoor de conse-
quenties moeten dragen, ongeacht wie er "begonnen" is. Het doel is altijd om gezamenlijk een oplossing te 
vinden. 
 
De school beschikt over de methode KWINK voor sociaal emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en me-
diawijsheid. Kwink biedt een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en 
is gericht op preventie van bijvoorbeeld pesten, en de kracht van een veilige groep. De daarbij behorende 
lessen staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. In het leerlingvolgsysteem ZIEN 
(Kindbegrip) houden we de resultaten bij. 
 
We hanteren een pestprotocol waarin beschreven staat hoe we pestgedrag voorkomen, hoe het wordt gesig-
naleerd en hoe we handelen. Daarnaast staan er afspraken over het geven van sociale vaardigheidstrainingen 
en over de begeleiding van leerlingen die pesten of gepest worden. Het protocol is samengesteld met team, 
leerlingenraad, ouders en MR en wordt vierjaarlijks geëvalueerd. We stellen indien nodig bij en monitoren 
zoals hieronder beschreven. 
 
1. We voeren een veiligheidsbeleid: 

• We hanteren in alle klassen het protocol sociale veiligheid en uitwerking in de praktijk. 
• We communiceren dit protocol 2 x per jaar met leerkrachten, leerlingenraad, MR en ouders. 
• We benadrukken de meerwaarde om samen tot oplossingen te komen via de kwaliteitskaart ouderbe-

trokkenheid. 

• We hebben vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt. 

• De school probeert incidenten te voorkomen door het opstellen van school- en klassenregels. Deze re-
gels worden ook gehanteerd op het plein. We betrekken de leerlingen actief bij het opstellen. 

2. Er vindt jaarlijks een monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen plaats: 
• We gebruiken jaarlijks vragenlijsten voor de leerlingen (6-8) Leer- en leefklimaat en veiligheidsbeleving 

via ZIEN. 
• In de groepen 1-5 observeren de leerkrachten a.d.h.v. Kijk! en de CED-leerlijn gedrag. Zij gebruiken de 

veiligheidsthermometer als sturingsinstrument. Daar waar signalen zijn, worden met de aandachtsfunc-
tionaris (AF) gerichte interventies afgestemd en ingezet. 

• We bespreken de resultaten op school- en groepsniveau en zetten dit om in gerichte interventies. 
• We bespreken de uitslag in de klas en in de leerlingenraad en laten de leerlingen meedenken over ge-

richte interventies. 
• We verantwoorden de gegevens naar MR, ouders, CvB en inspectie. 

3. Er is een aandachtsfunctionaris, waarvoor de taken zijn vastgelegd. 

• De functie en taakomschrijving is opgenomen in de kwaliteitskaart aandachtsfunctionaris. 
4. Er vindt eens per 2 jaar een monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen plaats: 

•  Eén keer per twee jaar nemen we voor de leerlingen (5-8) de vragenlijst sociale veiligheid en welbevinden 
van WMKPO via de bestuursmodule af. Veiligheid is daarin expliciet opgenomen. 

 
We hebben en hanteren de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en komen de verplichtingen 
na rond het melden, overleggen en aangifte doen van zedenmisdrijven. 
 
De school beschikt over een klachtenregeling, een klachtencommissie en een (interne en externe) vertrou-
wenspersoon (zie schoolgids onder op de scholen op de kaart). De school beschikt over 2 preventiemedewer-
kers, 2 vertrouwenspersonen, 1 aandachtsfunctionaris en 5 BHV’ers. 
 

https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/7823/Basisschool-De-Regenboog?school=7823&presentatie=1&sortering=2
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De school voert één keer in de vier jaar een RI&E uit. Ieder jaar wordt het bijbehorende plan van aanpak geac-
tualiseerd door de directie en preventiemedewerkers en besproken in de MR. 
 
SK2 Schoolklimaat 
We zijn een sociaal veilige school en hebben ons beleid vertaald naar concrete acties op de volgende 6 onder-
werpen:  
 

• Gezamenlijk ontwikkelde en gekende visie, kernwaarden, doelen, regels en afspraken. 

• Inzicht in veiligheidsbeleving, incidenten en mogelijke risico’s; audits en monitoring. 

• Scheppen van voorwaarden, beleggen van taken, samenwerken met partners buiten de school. 

• Positief pedagogisch handelen; ondersteunende houding, voorbeeldgedrag, verbindende relaties. 

• Preventieve activiteiten en programma’s in de school, gericht op leerlingen, ouders en personeel.  

• Signaleren en effectief handelen bij signalen, grensoverschrijdend gedrag en incidenten door leer-
lingen, ouders en personeel. 

 
We vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de mede-
werkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze 
school is een school die open staat voor ouders. Dat wil zeggen dat we hen goed informeren en betrekken bij 
de dagelijkse gang van zaken. Dit educatief partnerschap hebben we vastgelegd in een kwaliteitskaart, die we 
hebben samengesteld met team en ouders, en cyclisch evalueren en bijstellen.  
 
We geven lessen uit Blink en Kwink met aanvullende activiteiten, waarbij we specifiek inzetten op kennis van 
de wereld, burgerschap, sociale en maatschappelijke competenties en een gezond en veilig klimaat. Zo opti-
maliseren we de focus op leren, leven en samenleven in een gezonde en veilige school. En geven we onze 
leerlingen kennis, vaardigheden en vertrouwen om dit verder door te zetten in de wereld om hen heen. 
 

Eigen Ambities 
De ambities voor het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat behoren tot de pijlers didactisch 
handelen en wereldburgerschap, waaronder met name sociale emotioneel leren en sociale veiligheid en wel-
bevinden. We beschrijven deze ambities in paragraaf 4.2 en in de bijlage, zodat er een totaaloverzicht ontstaat 
van de ambities voor de komende 4 jaren. 
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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 le-
rarentekort naar verwachting verder oplopen. Optimus zoekt actief naar oplossingen voor een naderend te-
kort. 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 mede-
werkers 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 ontwik-
keling 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-privé balans. 
 

 
   
 

3.2  We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs 
  
De ambities zijn als volgt geformuleerd: 
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We hebben voldoende talentvolle en gemotiveerde leraren 
We participeren actief in een regionale integrale aanpak om samen met de opleidingen starters en zij-instro-
mers optimaal te begeleiden. Ons mobiliteitsbeleid zorgt voor de juiste medewerker op de juiste plek én we 
zorgen voor continuïteit van onderwijs op school. 
  

We hebben krachtige en veerkrachtige medewerkers 
Ieder medewerker heeft een ontwikkelgesprek met aandacht voor de verdiepingen van het Huis van Werkver-
mogen. We zien en benutten kwalificaties, specialisaties, talenten en ambities van medewerkers. Leidingge-
venden bieden medewerkers aandacht en ondersteuning in alle fasen van hun ontwikkeling. Optimus bevor-
dert 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 ontwik-
kelt 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 onderzoek te doen. 
Ongeveer 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 (boven op de benodigde formatie). 
 

3.3  Personeelsbeleid vanuit De Regenboog 
 

Basiskwaliteit 
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De be-
doelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie van de school en aan de competenties: Gebruik 
Leertijd, Pedagogisch handelen, Didactisch handelen, Afstemming (HGW), Klassenmanagement, Opbrengstge-
richt werken, Beroepshouding en Communicatie. Het heeft raakvlakken met het pedagogisch- en didactisch 
handelen, beschreven in paragraaf 2.4. 
 
De vastgestelde criteria bij deze acht competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (volgens de 
CAO Primair Onderwijs) en daarna vormgegeven in een kijkwijzer. De kijkwijzers gebruiken we bij de groeps-
bezoeken, ontwikkel- en beoordelingsgesprekken. We hebben hiermee zicht op de ontwikkeling van de indivi-
duele leraar en het team als geheel. 
 
Onze school kent een gestructureerde gesprekkencyclus. Iedere leraar krijgt flits- en lesbezoeken en (minimaal 
één) ontwikkelgesprek aan de hand van een (jaar)rooster. We gebruiken bij de gesprekken formulieren die zijn 
opgesteld op Optimusniveau en waarbij het Huis van werkvermogen, prestaties, stress en het ontwikkeldoel 
centraal staan.  
 
Nieuwe leraren, starters en basisbekwaam, krijgen een coach en naast de uren duurzame inzetbaarheid een 
‘bijzonder budget’ van 40 uren op jaarbasis voor het inwerken in de organisatie. Nieuwe leraren stellen een  
persoonlijk ontwikkelplan (POP) op dat zich richt op het leren beheersen van de criteria (competentieset) en 
dan met name de criteria die zijn gerelateerd aan de fase ‘startbekwaam’, zoals beschreven in ‘Een Vliegende 
start’. 
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Daarnaast krijgen alle nieuwkomers, ongeacht hun onderwijservaring een startgesprek met de directie. Daarbij 
ligt het speerpunt op de verbinding tussen school- en persoonlijke ontwikkeling. De nieuwe collega wordt op 
de hoogte gesteld van kwaliteitsaanpak van de school. Het handboek nieuwe leerkrachten biedt hen houvast 
en vertelt: Zo doen wij dat op onze school.  
 
Scholing komt aan de orde bij de ontwikkelgesprekken. Medewerkers kunnen naast teamscholing ook kiezen 
voor persoonlijke scholing. We geven er de voorkeur aan dat dit in relatie staat tot de organisatorische doelen 
van de school of de stichting, de competentieset en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan. De directie 
organiseert en faciliteert teamgerichte scholing met regisseurs. Deze teamscholing richt zich op het versterken 
van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. In de regel volgt het team 6 keer per jaar team-
gerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig (studiedagen). De individuele scholing is onderdeel van de 
normjaartaak. 
 
Teambuilding 
We starten, net als in de klassen, ook als team in de eerste vier weken van het schooljaar met de ‘gouden 
weken’. We besteden dan specifiek aandacht aan gezamenlijke startmomenten, kennismaking met elkaar en 
nieuwe teamleden, bespreken van en aanspreken op regels en routines. Daarvoor bieden we ook het hand-
boek: ‘Welkom, fijn dat je er bent’ aan. Iedere startende leerkracht wordt gekoppeld aan een mentor/parallel 
collega. En heeft in de eerste vier weken een kennismakingsbijeenkomst en een startgesprek met de directeur.  
Door het jaar heen vieren we de doelen die we stellen. Dat betekent dat we voorafgaand aan iedere vakantie 
een feestelijke teambuildingsactiviteit opzetten. De feestcommissie buigt zich over de inhoud. Jaarlijks evalu-
eren we de opzet en stellen die waar nodig bij. 
 
Samen Opleiden 
Basisschool De Regenboog is een Opleidingsschool. Het doel van Samen Opleiden is het versterken van de 
kwaliteit van opleiden en professionaliseren, de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen en het 
versterken van onderzoek vanuit de regionale innovatieagenda. 
 
We werken ook samen met de opleiding Pedagogische Wetenschappen Primair Onderwijs (PWPO). De nieuwe 
inzichten die we opdoen en de werkwijzen van waaruit we door ontwikkelen zijn door deze samenwerking 
versterkt en wetenschappelijke onderbouwd. 
 
Daarnaast bieden we BPV-plaatsen voor stagiaires van ROC-opleidingen Sector Zorg en Welzijn in de regio. 
 

Eigen ambities 
De ambities voor het personeelsbeleid behoren tot de pijler Kwaliteitscultuur. We beschrijven deze ambities 
in paragraaf 4.2 en in de bijlage, zodat er een totaaloverzicht ontstaat van de ambities voor de komende 4 
jaren. 
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4  Kwaliteitszorgsysteem 
 
 

4.1  Kwaliteitszorg binnen Optimus  
 
Iedere Optimusschool streeft aandachtig de beste kwaliteit voor elk kind na. Daarvoor is een collectief kwali-
teitsbewustzijn 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 de goede dingen? (plan) 

• Doen wij de dingen goed? (do) 

• Hoe weten wij dat? (check) 

• Vinden anderen dat ook? (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 ge-
sprek 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. 
 
Het kwaliteitszorgsysteem staat beschreven in de notitie Kwaliteitszorg Optimus. De PDCA-cyclus wordt hierin 
toegelicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanpassing en ver-
antwoording 

Monitoring 

Uitvoering Planning 

• Uitvoering projectplannen Optimus 

• Uitvoering bovenschoolse afspraken 

• Professionalisering 

• Toetskalender 

• Uitvoering plannen RI&E 

• Uitvoering MOP 

• Schoolbezoek CvB 

• Interne en (externe) audits 

• Tevredenheidsonderzoeken 

• Overleg met RvT, GMR, LR 

• Dialoog met stakeholders 

• Analyse toetsresultaten 

• Afname RI&E 

• Check op uitvoering MOP 

• Jaaragenda Optimus 

• Projectplannen Optimus 

• Jaarbegroting Optimus 

• Plan van aanpak RI&E 

• Meerjaren onderhoudsplan (MOP) 
 

• Evaluatie en bijstellen projectplan-
nen 

• Bovenschools jaarverslag 

• Onderwijsrapportage 

• Ontwikkelgesprek directeuren met 
CVB 

• Evaluatieplannen RI&E 

• Bijstellen MOP 
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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, intern 
begeleider en team worden besproken. Het CVB gaat ook in gesprek met de leerlingenraad en met de ouders. 
Ieder jaar evalueert de school haar jaarplan om op basis van de evaluatie tot een nieuw plan te komen. Daar-
naast 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 volgende jaarplan. 
Optimus legt jaarlijks publiekelijk verantwoording af door het jaarverslag. Een beknopte, toegankelijke versie 
(factsheet) wordt met alle betrokkenen bij de school gedeeld. 
 

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 leraar en het kind, leren en onderwij-
zen, centraal stelt. De mens creëert kwaliteit, een systeem doet dat niet. Een systeem kan wel voortdurende 
reflectie, kwaliteitsbewustzijn, feedback en ontwikkeling ondersteunen. 
 
 

4.2  Kwaliteitszorg vanuit de school 
 
Basiskwaliteit 
We hebben goed zicht op de opbrengsten. Deze worden structureel geëvalueerd, met het hele team. De kwa-
liteit van het didactisch handelen is goed in beeld. Afspraken over de kwaliteit van het lesgeven in de diverse 
vakken, liggen vast in het onderwijsplan ('zo doen wij het'). Deze worden regelmatig bijgesteld. De kwaliteits-
kaarten worden gebruikt om de kwaliteit van de school in beeld te brengen. De kwaliteitszorg is gewaardeerd 
als 'goed'.  

 
 
Het kwaliteitszorgsysteem werkt cyclisch. We gebruiken een jaarplan, in relatie tot het schoolplan en de koers 
van de stichting om de visie en ambities ten aanzien van goed onderwijs te realiseren en te sturen op het 
behalen van de gestelde doelen. Het jaarplan is een onderdeel van de PDCA-cyclus van de school:   
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Enigma is onze schoolbrede kwaliteitsaanpak die bijdraagt aan een sterke schoolorganisatie. Het is voor ons 
de leidraad om de visie van onze school daadwerkelijk uit te voeren, overzicht te houden, de werkdruk te 
verlagen en de schoolprocessen te versterken. Het is de fundering voor het behouden en verbeteren van de 
kwaliteit van het onderwijs. Het geeft ons houvast bij het maken van keuzes en het planmatig uitwerken, eva-
lueren en borgen daarvan en maakt ons onderwijs daardoor leuker, interessanter en beter. 
 
Twee sporen van de kwaliteitsaanpak 

• Spoor 1 is gericht op vakmanschap en professionaliteit. Wij zijn ervan overtuigd dat een school 
waar leraren zich optimaal kunnen ontwikkelen en de ruimte krijgen om hun vakmanschap te 
ontplooien, een school is die het verschil voor de leerlingen zal maken. 

• Spoor 2 is gericht op het vormen van de basis van de kwaliteitsaanpak. Dit is het beschrijven en 
vastleggen van processen die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de school. Deze processen 
samen vormen bovendien een instrument voor interne en externe verantwoording. De aanpak 
brengt een continu proces op gang van doelen stellen, in beeld brengen waar je staat, borgen 
wat goed is en werken aan wat beter kan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKA 1 Visie, ambities en doelen  

In onze ambitieplannen staat wat wij als school willen bereiken, welke stappen wij zetten om daar te komen 
en wat daarvoor nodig is. 
Onze kwaliteitskaarten beschrijven over het algemeen eenvoudige, alledaagse situaties belangrijke afspraken 
en geven aan hoe je als schoolteam hieraan vorm kunt geven. 
 
Zo werken wij systematisch aan het verbeteren van onze kwaliteit. Het gesprek over kwaliteit wordt op alle 
niveaus gevoerd, formeel en informeel. Het kwaliteitszorgsysteem wordt uitgewerkt in verschillende kwali-
teitsdocumenten die in elkaar grijpen. Er worden verschillende instrumenten gehanteerd, zoals data uit het 
leerlingvolgsysteem, schoolbezoek, audits, vragenlijsten, et cetera.  
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Ieder jaar stellen we een jaarplan op met onze ambitiedoelen. Dit jaarplan is gebaseerd op ons schoolplan dat 
een vertaling is van de Koers van onze Stichting. De concrete uitwerkingen hiervan beschrijven we volgens 
Plan-Do-Check-Act in het werkdocument Jaarplanning ambitieplannen 22-23. Op basis daarvan stellen we 
plannen jaarlijks bij tot een nieuw jaarplan/jaarverslag. Daarin leggen we verantwoording af over de realisatie 
van de verbeterdoelen, de behaalde resultaten en de bijstelling van de doelen. 
 
Enigma is geen keurslijf, maar eerder een denkrichting. Een kwaliteitsaanpak met kwaliteitskaarten en 
ambitieplannen die wij schrijven, uitvoeren, evalueren en bijstellen. 
 
SKA 2 Uitvoering en kwaliteitscultuur  
Ook de kwaliteitscultuur in onze school wordt als ‘Goed’ beoordeeld, mede ingegeven door het feit dat we 
gestalte geven aan onderwijskundig leiderschap. Onze school wordt gekenmerkt door een cultuur van 'continu 
verbeteren'. Dit alles vanuit een gedragen en wetenschappelijk onderbouwde visie op leren, leren organiseren, 
professionaliseren en veranderen.   
 
In onze school leren we van en met elkaar. Leraren verbeteren samen met de directeur, intern begeleider, 
onderwijsondersteuners én leerlingen het onderwijs. Iedere dag, allemaal samen. Het leren van en met elkaar 
gebeurt door lesbezoeken af te leggen, samen lessen te ontwikkelen, doelgericht teamoverleg te voeren en 
door leerlingen en elkaar om feedback te vragen. 
 
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg. Vanuit een meerjarenplanning beoordelen en ver-
beteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. We hebben de kwaliteits-
zorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. We waken ervoor dat de schoolontwikkeling en de ont-
wikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.  
 
We geven uitvoering aan het schoolondersteuningsprofiel. Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realis-
tisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die wij momenteel in het kader van Passend Onderwijs kun-
nen bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Wij hebben in dit schoolondersteuningsprofiel gefor-
muleerd welke ondersteuning mogelijk is, vanuit welke visie en met welke doelen. 
 
SKA 3 Evaluatie, verantwoording & Dialoog  
Net als andere maatschappelijke organisaties die een publiek belang dienen, zijn wij als school transparant 
over ons beleid, uitgaven en prestaties. Via Vensters bieden wij inzicht in resultaten waarmee het verhaal van 
onze school verteld kan worden aan externe stakeholders. Onze jaarplannen en ambities zijn na te lezen via 
de website, als ook onze werkwijze en kwaliteitsaanpak. 
 
We leren van en met elkaar en monitoren systematisch de kwaliteit, door gebruik te maken van data en door 
gesprek. Jaarlijks bezoekt het CvB de school waarbij de speerpunten uit de jaaragenda met de directeur, Intern 
begeleider en team worden besproken. Het CvB gaat dan ook in gesprek met de leerlingenraad en ouders.  
 
Op onze school betrekken we externe expertise bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig 
wordt onze school geauditeerd. We organiseren een ouderpanel, oudergesprekken en beschikken over een 
ouderraad met diverse commissies, een medezeggenschapsraad en leerlingenraad.  
 
Ieder jaar stellen we, mede op basis van de input uit bovenstaande dialogen en op basis van ons schoolplan, 
een jaarplan op. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag, waarin we verantwoording afleggen aan onze 
stakeholders voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de brede opbrengstem en resultaten 
als schooladviezen, vervolg na 3 jaar VO, leerlingendoorstroom, kleuterverlenging, versnellen, zittenblijven en 
overstappen. 
 

https://www.regenboogschaijk.nl/informatie/downloads/
https://www.regenboogschaijk.nl/informatie/downloads/
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Eigen ambities totaaloverzicht voor de komende 4 jaar: 
De analyse en evaluatie van de doelen van 2019 t/m 2022 hebben geleid tot een aanscherping van onze visie 
(op leren, professionaliseren, veranderen en organiseren). Waarna we een bijstelling van de doelen voor de 
schoolplan periode 2022-2026 hebben vastgesteld. Het team heeft bij de evaluaties duidelijke kaders en ad-
viezen meegeven voor de doelen van de nieuwe planperiode 2022-2026.  
 
De 5 kernambities van de Koers van Optimus zijn gebruikt als richtsnoer voor onze keuzes: 

 

• 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. 
 
De ambitiedoelen in relatie tot de Koers en het Schoolplan voor 2026 zijn in 4 fasen uitgewerkt in het document 
Vierjarenplanning schoolplanperiode 22-26 dat is toegevoegd als bijlage. De weg ernaartoe is voor 2022-2023 
concreet, voor 23-24 al iets minder concreet en voor 24-25 en 25-26 globaal en vanuit voortschrijdend inzicht 
de komende jaren verder uit te werken. Onze ambities en doelen staan jaarlijks beschreven in het Jaarplan. 
De concrete uitwerkingen hiervan beschrijven we volgens Plan-Do-Check-Act in het werkdocument Jaarplan-
ning ambitieplannen. Op basis daarvan stellen we de plannen jaarlijks bij tot een nieuw jaarplan. 
 

  

https://www.regenboogschaijk.nl/informatie/downloads/
https://www.regenboogschaijk.nl/informatie/downloads/
https://www.regenboogschaijk.nl/informatie/downloads/
https://www.regenboogschaijk.nl/informatie/downloads/
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5  Overige informatie 
 

5.1 Beleid ten aanzien van sponsoring 
 
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 spel-
regels. 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. Ook moet worden voldaan 
aan de privacyregels zoals deze zijn vastgesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming en het pri-
vacy document voor scholen. 
 
Bij sponsoring in het onderwijs dient te worden voldaan aan de volgende uitgangspunten: 

• De samenwerking mag de ontwikkeling van leerlingen niet schaden. 

• De onderwijsinhoud mag niet worden beïnvloed. 

• 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 spon-
sorovereenkomst 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 
controleert en adviseert jaarlijks de gang van zaken.  
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Bijlage: Instemming schoolplan 2019-2023 
 
 
Namens de MR naam school 
 
Plaats:       Datum:  
 
 
 
 
 
 
 
Naam  
Voorzitter MR naam school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaststelling schoolplan 2022-2026 
 
Schoolbestuur Optimus 
 
Plaats:       Datum:  
  
 
 
 
 
Drs. H.J.Th. van de Ven      
Voorzitter College van Bestuur 
Optimus Primair Onderwijs 
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Vierjarenplan schoolplan 22-26 

1. Kwaliteitscultuur; een cultuur van continu verbeteren waarbij ieder kind leert.  

We leren doelgericht van en met elkaar en verbeteren ons onderwijs vanuit een intensieve samenwerking 

en een eenduidig cyclisch proces, waarbij de kwaliteit van onderwijs centraal staat.  

Onze focus ligt expliciet op: 

o Professionaliseren 

o Opbrengst gericht passend onderwijs 

o Continu verbeteren 

 

Professionaliseren 

Onze focus ligt op het versterken van de professionele leergemeenschap vanuit gespreid leiderschap. 

 

Gewenste resultaat 

We verzorgen een opbrengstgericht en betekenisvol aanbod van kennis en vaardigheden in studiebijeen-

komsten en leerteams. 

 

Plan 22-23 23-24 24-25 25-26 

• We verzorgen een opbrengstge-

richt en betekenisvol aanbod 

van kennis en vaardigheden in 

studiebijeenkomsten en leer-

teams. 

KLEIN* KLEIN 
MONITOREN 

+BORGEN* 

MONITOREN 

+BORGEN 

• We zetten in op eigenaarschap 

en taakverantwoordelijkheid 
GROOT* GROOT KLEIN 

MONITOREN 

+BORGEN 

• We zetten structureel en situati-

oneel in op klassenbezoeken, 

ontwikkelgesprekken, collegiale 

consultaties en professionele di-

aloog: 

KLEIN KLEIN 
MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

 

Gewenst resultaat 

We hebben een gezamenlijke visie op onderwijs aan het jonge kind geformuleerd. 

 

• We ontwikkelen een gezamen-

lijke visie waarbij er aandacht is 

voor zowel pedagogische als di-

dactische ondersteuningsbe-

hoefte van het jonge kind.  

KLEIN KLEIN 
MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

 

 

 

*Groot: Grote ontwikkeling, professionalisering van gehele team op kennis en vaardigheden 

*Klein: Kleine ontwikkeling: doorontwikkeling op kleine onderdelen waarbij niet het gehele team geprofessionaliseerd wordt. 

*Monitoren en borgen: Zicht houden op de nieuwe doorontwikkeling zodat de kwaliteit geborgd wordt.  
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Opbrengst gericht passend onderwijs 

Onze focus ligt op het versterken van een eenduidig cyclisch proces met zicht op ontwikkeling van elk kind. 

 

Gewenst resultaat 

Het cyclisch proces van data-duiden-doelen-doen is geoptimaliseerd. 

 

Plan 22-23 23-24 24-25 25-26 

• We monitoren en borgen het 

cyclische proces van data-dui-

den-doelen-doen.  

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

• We implementeren Leerling in 

Beeld 

GROOT GROOT KLEIN KLEIN 

• We maken een keuze in het 

observatie- en registratiesys-

teem voor de groepen 1-2. 

KLEIN KLEIN OF 

GROOT 

KLEIN OF 

GROOT 

MONITOREN 

+BORGEN 
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Continu verbeteren 

Onze focus ligt op het zichtbaar maken van de ontwikkeling. 

 

Gewenst resultaat 

In het handelen van de leerkracht zien we een eenduidige aanpak t.a.v. continu verbeteren. 

 

Plan 22-23 23-24 24-25 25-26 

• We monitoren en borgen de 

eenduidige aanpak t.a.v. con-

tinu verbeteren. 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

• We stellen ontwikkeldoelen op 

en maken het visueel zichtbaar 

op de databorden voor team en 

in de klassen. 

 KLEIN KLEIN 
MONITOREN 

+BORGEN 

• We passen de PDCA-cyclus in 

de klas en in het team zicht-

baar toe bij interventies begrij-

pend lezen. 

 GROOT GROOT KLEIN 

• We maken gebruik van een 

leerlingrapport gecombineerd 

met een portfolio. 

 KLEIN GROOT KLEIN 
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2. Didactisch handelen; optimale basiskennis en -vaardigheden voor alle leerlingen 

We realiseren ambitieuze resultaten voor taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie.  

Onze focus ligt expliciet op:  

o Rekenen. 

o Taalverzorging, Woordenschat, Begrijpend lezen en Leesplezier. 

Rekenen 

Onze focus ligt op onderwijsbehoefte in beeld brengen en zicht op ontwikkeling. 

De prioriteit is automatiseren en memoriseren. We prioriteren binnen het automatiseren op onderwijsbe-

hoefte en zicht op ontwikkeling. 

 

Gewenst resultaat 

We streven ernaar dat 100% van de leerlingen met een 1F* niveau en 60% met een 1S niveau voor reke-

nen na groep 8 de school verlaten. 

 

*Pro uitstroomleerling behaalt dit op geconcretiseerde deelgebieden. 

 

Plan 22-23 23-24 24-25 25-26 

• We realiseren ambitieuze re-

sultaten 
GROOT GROOT GROOT KLEIN 

• We geven de professionele 

dialoog over automatiseren, 

passend bij de onderwijsbe-

hoeften, een plek in de ge-

hele route van de kwaliteits-

cultuur (professionaliseren, 

continu verbeteren en op-

brengst gericht en hande-

lingsgericht werken)  

GROOT GROOT GROOT KLEIN 

• De doorgaande lijn van groep 

1-2 naar 3 is aangescherpt. 
KLEIN 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

• De expliciete directe instruc-

tie bij rekenen monitoren en 

borgen. 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 
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Taal / begrijpend lezen / luisteren / kijken 

Onze focus ligt op onderwijsbehoefte in beeld brengen en zicht op ontwikkeling.  

De prioriteit is Spelling, Woordenschat, Begrijpend lezen en Leesplezier. We prioriteren binnen het geheel van 

taal leesmotivatie en zicht op  

ontwikkeling en onderwijsbehoefte. 

 

Gewenst resultaat 

De cyclus van opbrengst gericht werken met een beredeneerd aanbod is versterkt. 

We streven ernaar dat 100%* van de leerlingen met een 1F niveau en 83% met een 2F niveau begrijpend 

lezen en 70% met een 2F niveau taalverzorging na groep 8 de school verlaten. 

 

*Pro uitstroomleerling behaalt dit op geconcretiseerde deelgebieden. 

 

Plan 22-23 23-24 24-25 25-26 

• We realiseren ambitieuze re-

sultaten. 
GROOT GROOT GROOT KLEIN 

• We vergroten de kennis en 

vaardigheden van woorden-

schat-, spelling- en begrijpend 

leesonderwijs. 

GROOT GROOT GROOT GROOT 

• We onderzoeken de wijze 

waarop we begrijpend lezen 

(luisteren/kijken) naast woor-

denschat en technisch lezen 

kunnen versterken.  

- GROOT KLEIN KLEIN 

• We versterken het berede-

neerde aanbod voor het verg-

roten van het leesplezier en 

maken daarover teamafspra-

ken. 

KLEIN 
MONITOREN 

+BORGEN 
  

• We scherpen de doorgaande 

lijn van groep 1-2 naar 3 aan. 
KLEIN 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 
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3. Wereldburgerschap; wereldwijze, creatieve en ondernemende leerlingen 

We optimaliseren de focus op leren, leven en samenleven in een veilig schoolklimaat waarbij we specifiek 

inzetten op kennis van de wereld, burgerschap, bewegingsonderwijs en kunst en cultuur. Onze focus ligt 

daarbij op: 

o Wereldoriëntatie en burgerschap 

o Kunst en cultuur 

o ICT, wetenschap en techniek 

o Gezonde en veilige school 

o Sociale emotioneel leren en sociale veiligheid en welbevinden 

Wereldoriëntatie en burgerschap 

Onze focus ligt op het versterken van de kennis van de wereld met behulp van betekenisvolle wereldoriënta-

tie.  

De prioriteit is de doorgaande lijn van kennis van de wereld, woordenschat en onderzoeksvaardigheden. 

 

Gewenst resultaat 

We hebben wereldburgerschap betekenisvol verbonden in ons curriculum: 

o We hebben wereldoriëntatie en burgerschap betekenisvol verbonden met begrijpend lezen, taal en 

woordenschat. 

o We monitoren en borgen BLINK en betrekken ouders en externen als educatief partner bij deze werk-

wijze. 

 

Plan 22-23 23-24 24-25 25-26 

• We werken vanuit een eendui-

dige aanpak en betrekken ou-

ders en externen als educatief 

partner bij deze werkwijze. 

 

KLEIN 
MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

• We verbinden wereldburger-

schap betekenisvol met begrij-

pend lezen, taal en woorden-

schat. 

 GROOT GROOT GROOT 
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Sociale emotioneel leren en sociale veiligheid en welbevinden 
Onze focus ligt op het versterken van een gestructureerde aanpak, waardoor iedere leerkracht, met ondersteuning van in-
tern begeleider en  
Aandachtsfunctionaris de regie, het inzicht en overzicht heeft op het sociaal emotioneel leren van iedere groep en ieder 
kind. 
De prioriteit is monitoren en borgen van KWINK en de implementatie van Kindbegrip.  
 

Gewenst resultaat 
We hanteren een planmatig proces van signaleren, analyseren en handelen voor wat betreft sociaal emotioneel leren: 

o In het handelen van de leerkracht zien we een eenduidige aanpak van signaleren, analyseren en handelen. 
o We implementeren Kindbegrip. 
o We voeren het professionele dialoog op basis van data en duiden, doelen en doen, waardoor we volgens cyclisch 

proces continu verbeteren. 
o Er is per unit één aanpak geformuleerd om zelfsturing en uitgestelde aandacht te vergroten. 
o We monitoren en borgen KWINK en betrekken ouders en externen als educatief partner bij deze werkwijze. 
o In het handelen van de leerkracht en de school zien we een eenduidige aanpak van KWINK. 

 

Plan 22-23 23-24 24-25 25-26 

• We versterken het eenduidig cy-
clisch proces van signaleren, analy-
seren en handelen 

KLEIN 
MONITOREN 

+BORGEN 
MONITOREN +BOR-

GEN 
MONITOREN 

+BORGEN 

• We implementeren Kindbegrip. GROOT KLEIN KLEIN 
MONITOREN 

+BORGEN 

• We formuleren per unit één aanpak 
om zelfsturing en uitgestelde aan-
dacht te vergroten. 

- KLEIN GROOT GROOT 

• De cyclus voor sociale veiligheid en 
welbevinden is geüpdatet en bij-
stelling staat beschreven in een 
kwaliteitskaart. 

KLEIN 
MONITOREN 

+BORGEN 
MONITOREN +BOR-

GEN 
MONITOREN 

+BORGEN 

• We monitoren en borgen KWINK 
en betrekken ouders als educatief 
partner bij deze werkwijze. 

KLEIN 
MONITOREN 

+BORGEN 
MONITOREN +BOR-

GEN 
MONITOREN 

+BORGEN 
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Kunst en cultuur 

Onze focus ligt op het versterken van de kwaliteit van cultuureducatie; het versterken van de creativiteit, het 

kritisch denken en ondernemend  

zijn, zodat onze kinderen na opgedane kennis op onderzoek uit gaan en oplossingen bedenken. 

Dit doen we vanuit een intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector, waardoor kunst 

een professionele vaste plek krijgt  

in ons curriculum.  

 

Gewenst resultaat 

Vanuit een intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector, heeft kunst een professionele 

vaste plek in ons curriculum. Dit zien we door: 

o Elk kind op De Regenboog krijgt kunstlessen van kunstvakdocenten; 

o We hebben Kunst en Cultuur betekenisvol verbonden met wereldoriëntatie en burgerschap; 

o Elk kind van De Regenboog krijgt de kans om na school verder op ontdekking te gaan in de wereld van de 

kunsten; 

o Het beredeneerde aanbod voor kunst en cultuur is vastgelegd in een kwaliteitskaart en wordt gemonitord 

en geborgd. 

 

Plan 22-23 23-24 24-25 25-26 

• Elk kind op De Regenboog 

krijgt kunstlessen van kunst-

vakdocent. 

KLEIN KLEIN 
MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

• We verbinden Kunst en Cultuur 

betekenisvol met wereldoriën-

tatie en burgerschap. 

KLEIN KLEIN 
MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

• Elk kind van De Regenboog 

krijgt de kans om na schooltijd 

verder op ontdekking te gaan 

in de wereld van de kunsten; 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

• We hebben het beredeneerde 

aanbod vastgelegd in een kwa-

liteitskaart. 

- KLEIN 
MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

• Het beredeneerde aanbod 

wordt gemonitord en geborgd. 
- KLEIN 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 
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ICT, wetenschap en techniek 

Onze focus ligt op het versterken van de creativiteit, het kritisch denken en ondernemend zijn, zodat onze 

kinderen na opgedane kennis op  

onderzoek uitgaan en oplossingen bedenken.  

De focus ligt op digitale geletterdheid en mediawijsheid. 

 

Gewenst resultaat 

o We verbinden ICT, wetenschap en techniek op een betekenisvolle manier met wereldoriëntatie en bur-

gerschap. 

o We vergroten de digitale geletterdheid van leerlingen op het gebied van mediawijsheid. 

o We leren de leerlingen hoe zij digitale informatie kunnen verzamelen, filteren en weergeven via onder-

zoek bij Blink. 

o We leren de leerlingen stapsgewijs redeneren d.m.v. programmeren. 

 

Plan 22-23 23-24 24-25 25-26 

• We verbinden ICT, wetenschap 

en techniek op een betekenis-

volle manier met wereldoriën-

tatie en burgerschap. 

- GROOT GROOT GROOT 

• We vergroten de digitale gelet-

terdheid van leerlingen op het 

gebied digitaal toetsen en me-

diawijsheid. 

KLEIN 
MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

• We leren de leerlingen hoe zij 

digitale informatie kunnen ver-

zamelen, filteren en weergeven 

via onderzoek bij Blink. 

- GROOT GROOT GROOT 
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Gezondheid 

Onze focus ligt op het monitoren en borgen van de bestaande regels en routines bij: 

o Bewegingsonderwijs 

o Preventiewerk en BHV 

o Verkeer 

 

De prioriteit is het versterken van de kwaliteit van bewegingsonderwijs en het borgen van de veiligheid in en 

rond de school. 

 

Gewenst resultaat 

o We werken bij de bewegingslessen in de groepen 3 t/m 8 met een beredeneerd aanbod vanuit de leer-

lijnen. 

o We onderzoeken of Beweegbaas een werkbaar en goed volgsysteem is om de motorische ontwikkeling van 

de kinderen te volgen.  

o Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de taak en rol van de groepsleerkracht tijdens de beweeglessen. 

 

Plan 22-23 23-24 24-25 25-26 

• We werken bij de beweegles-

sen in de groepen 3 t/m 8 met 

een beredeneerd aanbod vanuit 

de leerlijnen. 

KLEIN 
MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

• We onderzoeken of Beweeg-

baas een werkbaar en goed 

volgsysteem is om de motori-

sche ontwikkeling van de kin-

deren te kunnen volgen. 

KLEIN 
KLEIN of 

GROOT 
KLEIN of GROOT 

KLEIN of 

GROOT 

• Er zijn duidelijke afspraken ge-

maakt over de taak en rol van 

de groepsleerkracht tijdens de 

beweeglessen.   

KLEIN 
MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

MONITOREN 

+BORGEN 

 

 

 


