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Inleiding 
 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt het schoolplan 2022-2026 van Vlasgaard. 

In dit schoolplan omschrijven we onze basiskwaliteit en ambities. Alles in 

de lijn van het koersplan van Optimus: ‘Optimus Wereldscholen, waar 

kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen.’ 

 

Als onderlegger hebben we de visie van Vlasgaard: Ieder kind wordt 

gezien. Vanuit dit perspectief kijken we naar de ontwikkelthema’s 

binnen de school en borgen we de bestaande aanpakken en 

methodieken. 

 

Mocht u naar aanleiding van dit schoolplan vragen of suggesties hebben, 

dan gaan wij daar graag met u over in gesprek. 

 

Namens team Vlasgaard, 

 

Linda van den Hurk 

Directeur 
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1  Algemene informatie 
 

1.1  Optimus Primair Onderwijs 
 

Basisschool Vlasgaard valt onder het bestuur van Optimus Primair Onderwijs. Optimus Primair 

Onderwijs bestaat uit 40 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.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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.optimusonderwijs.nl/
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kwalificatie 

Persoons- 
vorming Socialisatie 

 

Vrijheid, 
verantwoordelijkheid, 
emancipatie…in 
democratisch perspectief. 

 
Overdracht kennis, 
vaardigheden, waarden 
en normen. 

 

Zich verhouden tot de 
wereld, tot cultuur, tot 
tradities, tot manieren van 
doen en van zijn. 

Waartoe dient onderwijs? 
Volgens onderwijspedagoog & -filosoof Gert Biesta 

mailto:https://www.optimusonderwijs.nl/koersplan-optimus-wereldscholen-2022-2026
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1.2  Naam van de school 
 

Algemene kenmerken van de school 
Basisschool Vlasgaard staat midden in het dorp Zeeland. Zeeland is een dorp in de 

gemeente Maashorst, in het oostelijke deel van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het is van 

oudsher een kransakkerdorp waarin landbouw altijd een belangrijke rol heeft vervuld. Zo ook de 

verbouw van vlas, waaraan de school zijn naam te danken heeft. 

Basisschool Vlasgaard maakt deel uit van Kindcentrum De Morgenzon, met OBS De Wizzert, AVEM 

peuterwerk en Kanteel kinderopvang als kernpartners. Overige partners in het gebouw zijn o.a. 

FysioMaatwerk Zeeland, Logopediepraktijk De Morgenzon en Muziekvereniging Zeelandia. 

 

Wie is de school 
Samenstelling team 

Basisschool Vlasgaard heeft een stabiel, enthousiast en bevlogen team. Daarin staan betrokkenheid, 

collegialiteit en bereidheid om te leren en ontwikkelen centraal. Het team bestaat uit 25 collega’s (23 

vrouwen, 2 mannen) van verschillende leeftijden. Doordat het zo’n gemêleerd team is, benutten we 

elkaars talenten optimaal. Er is veel expertise in het team (rekencoördinator, taalcoördinator, 

cultuurcoördinator, drie excellente leraren, twee interne begeleiders, kindercoach, leraren met de 

master SEN).  

 
Leerlingaantal en afkomst  
Op 1 oktober 2022 wordt de school bezocht door 308 leerlingen, verdeeld over 14 groepen.  Op de 
teldatum 1-10-2022 had de school 142 jongens (46%) en 166 meisjes (54%). 
Op de teldatum 1-10-2022 is de afkomst van onze leerlingen: 93,2% autochtoon, 5,8% niet-Westers 
allochtoon en 1% Westers allochtoon. 
 

Waar komen onze leerlingen vandaan?  

De leerlingen van onze school komen op een enkele uitzondering na uit Zeeland 96,9%. 

 

Kaart met overzicht herkomst leerlingen van basisschool Vlasgaard 

 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maashorst_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Brabant
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Schoolweging en spreidingsgetal  
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van 
de volgende kenmerken:  
• het opleidingsniveau van de ouders  
• het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school  
• het land van herkomst van de ouders  
• de verblijfsduur van de moeder in Nederland  
• of ouders in de schuldsanering zitten.  

 
Model referentieniveaus basisonderwijs   

 

De horizontale as geeft de schoolweging weer en de verticale as het aantal scholen met deze 

schoolweging. De schoolweging loopt van 20 tot 40. Hoe lager de schoolweging, hoe minder complex 

de leerlingenpopulatie en hoe hoger de resultaten die we van de school mogen verwachten. De 

frequentieverdeling is redelijk normaal verdeeld. Er zijn relatief weinig scholen met een lage 

schoolweging en relatief weinig scholen met een hoge schoolweging. De meeste scholen hebben een 

schoolweging rond het gemiddelde, dat iets onder 30 ligt.  

 

De schoolweging van Vlasgaard 2021-2022 is 29,26 met een spreidingsgetal van 5,78. Onze 

schoolweging van 29,26 is gemiddeld. Het spreidingsgetal geeft de diversiteit van de 

leerlingpopulatie aan. Onze aanpak is passend bij onze leerlingpopulatie. Voor leerlingen met 

mogelijk lage opbrengsten intensiveren we het schoolaanbod. Voor leerlingen met mogelijk hoge 

opbrengsten verrijken en verbreden we het schoolaanbod. 

 

Talenten ontplooien 

Leren van, aan en met elkaar! We zoeken naar evenwicht in de ontwikkeling van hoofd, hart en 

handen. Door de lat iets hoger te leggen dan gemakkelijk is, doet een kind succeservaringen op. Dat 

geeft vertrouwen in eigen kunnen en levert presteren naar eigen vermogen op. We doen er alles aan 

om het effect van ons onderwijs te evalueren en sturen gericht bij waar nodig. Feedback van 

kinderen, ouders en van elkaar is hierbij essentieel. Dit doen we volgens de inzichten van Visible 

Learning (John Hattie) 

 

Waar mogelijk werken we met homogene basisgroepen (m.u.v. groep 1-2) waarin respect en 

veiligheid centraal staan. Wanneer een kind zich fijn en veilig voelt, krijgt het de ruimte om kennis en 

vaardigheden te ontwikkelen. Vertrouwen geven betekent vertrouwen krijgen. Het pedagogisch 

klimaat op onze basisschool kent een zichtbare eenduidige lijn door de school middels de ‘Gouden 

regels’.  
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Waar staat de school voor 
 

Vlasgaard: ieder kind wordt gezien  
  

Gezien worden. Daar begint goed onderwijs mee, vinden wij. Ieder kind moet zich thuis voelen zodra 

het Vlasgaard binnen stapt. Dit betekent: aandacht hebben voor elkaar, mogen zijn wie je bent en 

ontwikkelen op jouw niveau in een veilige en fijne omgeving.  

 

Als begaafdheidsprofielschool (BPS) hebben wij oog voor alle kinderen en sluiten wij zoveel mogelijk 

aan bij wat ieder kind nodig heeft. Als leraren zorgen we ervoor dat we de kinderen kennen en 

begrijpen. Op basis van hun interesse, talent en vermogen bepalen we dan wat er nodig is om te 

kunnen groeien.   

We bieden uitdaging binnen de ‘naaste zone van ontwikkeling’. Daarmee bedoelen we een speelse 

spanning die je stimuleert en op een creatieve manier prikkelt, om nieuwe dingen te doen. Niet 

alleen leren met de lesmethodes in de klas, maar ook op spelend, bewegend en creatief leren.  
 

Ieder kind wil immers leren. Daarom streven we ernaar dat ieder kind zich ook ‘eigenaar’ voelt van 

zijn of haar leerproces. Eigenaar ben je als je jezelf goed kent en zelf mee kan bepalen wat je nodig 

hebt. Met hulp van  leraren en andere mensen om je heen,  ontwikkel je jezelf en je kijk op de 

wereld. Daarom bieden we structuur waar het nodig is en ruimte waar het kan. Zo scheppen we op 

Vlasgaard een rijke leeromgeving om in te spelen, ontdekken en talenten te laten groeien.  

 

Voor een optimale ontwikkeling van kinderen is een wederzijds vertrouwen en een nauwe 

samenwerking tussen kind, ouder en school erg belangrijk. Daarom hechten wij als school veel 

waarde aan de band met kinderen en ouder(s). Wij zien die verbinding als een driehoek. Een 

driehoek met liefst hele korte lijntjes waarin we respect en vertrouwen hebben.  
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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 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 toezichtkader 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 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 vindt afstemming met 

ketenpartners plaats en wordt aangesloten bij de samenwerking in gemeenten en SVW 

(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 (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, zij benutten deze kennis in het onderwijsleerproces. 
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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. 

 

2.4  Onderwijskundig beleid vanuit de visie van de school 
 

Basiskwaliteit 
Centrale vragen bij het realiseren van de basiskwaliteit zijn: 

• Voelen de leerlingen zich veilig? 

• Heeft de school zicht op de ontwikkeling van de leerlingen? 

• Krijgen de leerlingen goed les? 

• Leren de leerlingen voldoende? 

 

Onderstaand vindt u de items zoals ook de onderwijsinspectie het onderwijs beoordeeld, en waar 

Vlasgaard in het stellen van doelen en maken van plannen richting aan geeft: 

 

OP1 Onderwijsaanbod 

het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving: 

- het onderwijsaanbod is breed, gericht op de referentieniveaus (op het gemiddelde van de 

scholengroep) en het vervolg. 

- het onderwijsaanbod is afgestemd op de kenmerken van de leerlingpopulatie.  

- het onderwijsaanbod in de verschillende vakgebieden is goed opgebouwd. 

- de school heeft een aanbod om de sociale en maatschappelijke competenties te ontwikkelen. 

 

OP2 Zicht op de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen  

De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra 

ondersteuning: 

- Bij binnenkomst van leerlingen wordt informatie verzameld over de kennis en vaardigheden van 

leerlingen (sluit aan op beleid doorgaande lijn van Optimus 0-14). 

- De ontwikkeling van leerlingen wordt systematisch gevolgd (Cito-LOVS-toetsprotocol- gaat om 

niveau van leerling, groep en school – toetsen voldoen aan kwaliteitsoordeel). 

- De school stelt doelen op over de ontwikkeling van leerlingen (beleid: ieder kind leert, ieder kind 

laat voldoende vaardigheidsgroei zien). 

- De school informeert ouders regelmatig over de vorderingen van hun kind. 

- De school stelt vast of leerlingen genoeg profiteren van het onderwijs (Data Duiden Doelen Doen). 

- De school voert gestructureerde begeleiding uit om achterstanden tegen te gaan (NT2-onderwijs 

en begeleiding). 

- De school beschikt over een actueel Schoolondersteuningsprofiel. 

- De extra ondersteuning wordt structureel gepland en uitgevoerd.  
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OP3 Pedagogisch- didactisch handelen 

Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren stelt de leerlingen in staat om te leren en zich te 

ontwikkelen: 

- De school heeft een visie op pedagogisch-didactisch handelen en deze is zichtbaar in het dagelijks 

handelen van de leraren. 

- Het pedagogisch klimaat is zowel ondersteunend als uitdagend, afhankelijk van de 

onderwijsbehoeften van (specifieke) leerlingen.  

- De leraren gebruiken de informatie die zij over leerlingen hebben bij de planning en uitvoering.  

- Het niveau van de lessen is afgestemd op het te bereiken eindniveau. 

- Er is sprake van een stimulerend leerklimaat.  

- De uitleg en opdrachten zijn duidelijk en geschikt om het doel van de les te bereiken.  

- De aanpak van de les is efficiënt en afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen.  

 

OP4 Onderwijstijd 

De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken: 

- De onderwijstijden van de school voldoen aan de wettelijke verplichtingen.  

- De onderwijsactiviteiten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van bevoegde leraren.  

- De school heeft beleid om ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten tegen te 

gaan. 

- De school wijkt af van de verplichte onderwijstijd binnen de eigen school als dit in het belang van 

een individuele leerling is. 

 

OP6 Afsluiting 

De afsluiting van de basisschoolperiode verloopt zorgvuldig: 

- De school heeft een procedure voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs en voert deze 

uit.  

- Alle leerlingen (behoudens wettelijke voorschriften) van groep 8 maken een eindtoets (Vlasgaard, 

Route 8). 

- Als de uitslag van de eindtoets hoger is dan het schooladvies, neemt de school het advies in 

heroverweging. 

- De school informeert bij de afsluiting van de school de ouders over de vorderingen en de 

informatie die aan de ontvangende school verstrekt wordt (d.m.v. OSO). 

 

OR1 Resultaten 

De school bepaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de 

gestelde norm. Iedere leerling behaalt het 1F-niveau en de PRO-uitstroom leerling behaalt dit op 

geconcretiseerde deelgebieden. Leerlingen 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 

overeenstemming is met de verwachtingen in het vervolgonderwijs en de maatschappij: 

- de school stelt doelen ten aanzien van sociale en maatschappelijke competenties. 

- de school heeft onderbouwd welke resultaten ze op dit gebied wil bereiken. 
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Onderwijskundig beleid Vlasgaard  
Aanbod  

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe 

bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal 

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.  

Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en methode 

gebonden toetsen.  

• Wij gebruiken voor Taal, Lezen en Rekenen methodegebonden toetsen in de groepen 3 t/m 8. 

• Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn vanaf de groepen 1/2. 

• Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen. 

• Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

• De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap. 

• Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT. 

• Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs. 

• Het leerstofaanbod voorziet in het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden. 

• Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs. 

 

JEELO (JE Eigen LeerOmgeving) 

Vlasgaard werkt voor de wereldoriënterende -en creatieve vakken met Jeelo. Jeelo heeft 12 thema’s 

voor groep 1 tot en met 8. Alle groepen werken tegelijk aan hetzelfde thema. Leerlingen werken 

tijdens het project naar een concreet projectresultaat toe. Ze weten waarom ze leren. In elk project 

staan leerlingen voor 6 uitdagingen. De uitdagingen zijn gebaseerd op de duurzaamheidthema’s van 

de Verenigde Naties.  

 

Elk project van Jeelo berust op 3 pijlers:  
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Doorlopende ontwikkelingslijnen groep 1-8  

Elke leerling ontwikkelt zich permanent. Het tempo waarin verschilt per individu. De ene leerling zal 

zich verder kunnen ontwikkelen dan een andere leerling binnen een bepaalde periode. Jeelo spreekt 

daarom bewust van ontwikkellijnen en niet van leerlijnen. We zetten Jeelo in om betrokken, 

gemotiveerd en vanuit ervaren/doen te leren. Om dit te kunnen ervaren hebben kinderen 

voorkennis nodig welke aan bod komt tijdens de instructies en verschillende manieren van 

informatieverwerving. Wetenschap en techniek is zichtbaar in het aanbod. En we betrekken actuele 

thematiek in ons onderwijs en maken het leren betekenisvol. We gebruiken hiervoor verschillende 

werkvormen, zoals circuits en in samenwerking met andere clusters versterken we de doelen van 

Jeelo: Samen leven en Samen werken.  

 

Hoogbegaafdheid  

In maart 2018 is Vlasgaard begaafdheidsprofielsschool geworden. Hiermee is aangetoond dat 

Vlasgaard het onderwijs aan begaafde kinderen goed heeft georganiseerd. Vlasgaard is daardoor 

volwaardig lid geworden van de vereniging van begaafdheidsprofielscholen(BPS). Medio november 

2022 zal er opnieuw een audit plaatsvinden. De gedragscode waaraan Vlasgaard is getoetst: De 

school heeft haar HB-leerlingen in beeld en biedt maatwerk: de HB-leerlingen worden geselecteerd 

op basis van de kennis van de leraren, met behulp van DHH en een IQ-test.  

• De school betrekt ouders en leerlingen actief en onderhoudt een dialoog met ouders en 

leerlingen: de ouders voelen zich steeds beter geïnformeerd.  

• De school zorgt voor voldoende flexibiliteit in voorzieningen, tijd en ruimte: de school is goed 

geoutilleerd, er zijn goed ingerichte ruimtes en er zijn veel materialen beschikbaar.  

• De school beschikt over adequate en voldoende expertise op het terrein van HB: een leraar is HB- 

specialist. Op studiedagen staat het thema HB regelmatig op de agenda.  

• De school onderhoudt een relatie met haar (regionale) omgeving: de peergroepen worden 

bovenschools georganiseerd. In de peergroep van Vlasgaard zitten ook leerlingen van andere 

scholen. Er is op het gebied van HB nauwelijks samenwerking met VO-scholen of andere 

partners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schematische vertaling van het beleid op Vlasgaard op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. 
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Zorg  

In de afgelopen jaren zijn wij steeds deskundiger geworden in het begeleiden van kinderen met 

speciale hulpvragen. Daarbij denken we o.a. aan dyslectische kinderen, kinderen met een taal- en/of 

spraakstoornis, visuele handicap, ADHD, ADD, kinderen met ASS. We proberen zoveel mogelijk 

preventief (problemen/achterstanden te voorkomen) en zo weinig mogelijk curatief 

(problemen/achterstanden oplossen) te werken.  

Preventie begint al bij het aanmelden van nieuwe leerlingen d.m.v. een intakegesprek met de intern 

begeleider en een KIJK! volglijst van de voorschoolse educatie. Hierdoor kan de school van het begin 

af aan proberen de juiste zorg en aandacht aan kinderen te besteden. Zit een kind eenmaal in de 

groep dan wordt de ontwikkeling van het kind door de leraar in de groepsadministratie geregistreerd 

en in beeld gebracht. Het kind wordt door observaties en methodetoetsen gevolgd op korte termijn. 

Als aanvulling op dit beeld dat de leraar heeft, toetsen we de kinderen regelmatig. Tweemaal per 

schooljaar nemen we in de groepen 3 t/m 8 toetsen af voor rekenen, spelling, technisch lezen, 

begrijpend lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling (Zien). Deze landelijk geijkte toetsen zijn 

ontwikkeld door het Cito. De toetsresultaten worden verzameld in een zogenaamd 

leerlingvolgsysteem. Het leerlingvolgsysteem is een instrument om de ontwikkeling van kinderen te 

volgen. Door deze toetsen regelmatig gedurende de hele schooltijd van een kind af te nemen, krijg je 

een objectief beeld van de ontwikkeling van een kind. Het is mogelijk de vorderingen van een kind te 

vergelijken met alle andere kinderen in Nederland die net zoveel onderwijs hebben genoten. Het 

voordeel daarvan is dat we een goede maatstaf hebben voor het beoordelen van de vorderingen.  

Met de toetsen van het leerlingvolgsysteem kan de leraar niet alleen vaststellen of de ontwikkeling 

van de leerlingen naar wens verloopt en hoe extra hulp eventueel geboden kan worden. Ook kan het 

aanleiding zijn voor verbeteringen in het onderwijsgedrag van de leraar of verbetering van 

onderdelen van het onderwijsprogramma.  

De toetsresultaten worden met de grafieken erbij besproken met de kinderen in de 

bovenbouwgroepen. Op school werken we met een zorgplan om de zorg voor uw kind te kunnen 

bepalen. De leraren worden hierbij ondersteund door de twee IB-ers. 

  

Leerlingdossier  

De toetsresultaten, observaties, verslagen en eventuele plannen worden vastgelegd in een digitaal 

leerlingendossier door leraren en IB-ers. Ouders hebben te allen tijde het recht om het dossier van 

hun kind(eren) op school in te zien.  

 

Passend onderwijs  

De wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Dat betekent dat schoolbesturen, in ons 

geval Optimus, ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de 

eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de 

regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. In het 

systeem van passend onderwijs krijgen scholen die samenwerken in een samenwerkingsverband geld 

om het onderwijs te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit zijn de 

zogenaamde zorgarrangementen. De samenwerkende scholen maken een plan om er met dat geld 

voor te zorgen dat iedere leerling binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs krijgt. In het 

ene samenwerkingsverband zullen scholen dat anders organiseren dan in andere 

samenwerkingsverbanden.  
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Het samenwerkingsverband waar Vlasgaard mee te maken heeft is Samenwerkingsverband 30.06 (zie 

ook website). www.samenwerkingsverband3006.nl.  

Er zullen verschillen tussen regio's zijn in de manier waarop onderwijs aan leerlingen met extra 

ondersteuning eruit komt te zien. Het idee daarbij is dat scholen binnen een samenwerkingsverband 

heel gericht kunnen nagaan wat er nodig is voor hun leerlingen en op maat ondersteuning kunnen 

organiseren.  

In de praktijk op Vlasgaard betekent dit dat de kinderen die specifieke zorg nodig hebben zoveel 

mogelijk binnen de groep begeleiding krijgen, of in een klein groepje buiten de groep. Er is een 

specialistische leraar die met kinderen werkt. De specialisten en leraren kunnen ondersteund worden 

door SO-experts. Van kinderen met een arrangement wordt een OPP (ontwikkelingsperspectief) 

opgesteld. Wanneer het OPP klaar is wordt dit met de ouder(s) besproken in een overleg.  

Voor kinderen met een nieuwe zorgbehoefte moet een aanvraag voor een zorgarrangement worden 

aangevraagd via het Multi Disciplinair Overleg (MDO) en de Toelatingscommissie (TLC). Ook hierbij 

zijn ouders nauw betrokken.  

 

Levensbeschouwelijke vorming  

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteden we 

structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen 

levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de 

omgeving - ontwikkeling sociale vaardigheden), 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. De inrichting van ons onderwijs in burgerschap en 

levensbeschouwelijke vorming zit verweven in Jeelo.  

 

Burgerschap  

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke 

ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot 

verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de 

mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). Op Vlasgaard maken we gebruik van 

Jeelo. Burgerschap komt veelvuldig terug in de thema's van Jeelo. Het basisaanbod van Jeelo is 

kerndoeldekkend.  

 
Methoden en vakken  

De school zorgt voor adequate methoden die aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de 

leerlingen.  

 

Vakgebied Methode Leerjaar 

Aanvankelijk Technisch lezen Veilig leren lezen Gr 3 

Voortgezet Technisch lezen Atlantis Gr 4 t/m 8 

Begrijpend lezen Atlantis Gr 4 t/m 8 

Rekenen Wizwijs Gr 3 t/m 8 

Spelling Staal Gr 4 t/m 8 

Taal Jeelo/Atlantis Gr 3 t/m 8 

Wereldoriëntatie Jeelo Gr 1 t/m 8 

http://www.samenwerkingsverband3006.nl/
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Verkeer VVN verkeersmethode Gr 1 t/m 8 

Schrijven  Pennenstreken Gr 3 t/m 8 

Studievaardigheden Blits 2 Gr 5 t/m 8 

Engels Groove me Gr 6 t/m 8 

Muziek 123ZING Gr 1 t/m 8 

Bewegingsonderwijs Diverse bronnenboeken Gr 1 t/m 8 

Handvaardigheid Diverse bronnenboeken Gr 1 t/m 8 

Tekenen Diverse bronnenboeken Gr 1 t/m 8 

 
Taal  

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt op basis van de leerlingenpopulatie veel aandacht in ons 

curriculum. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te 

kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal 

adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat 

kinderen snel goed kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller 

kunnen begrijpen en gebruiken. Onze school beschikt over een taal/lees coördinator. Zij draagt 

samen met de leden van de werkgroep zorg voor de doorgaande lijn voor taal en lezen.  

• De leraren zorgen voor een taalrijke leeromgeving dat het taalbegrip stimuleert.  

• De leraren geven leerlingen feedback (taak, proces en zelfregulerende feedback) op hun 

taalprestaties. Dit past bij de schoolontwikkeling van Visible Learning.  

• De leraren differentiëren met betrekking tot de tijd die ze leerlingen geven (taal/lezen).  

• De leraren zorgen voor taakgerichtheid tijdens de lessen. 

• Inzet leespreventie programma BOUW in de groepen 2,3,4. 

 

Rekenen  

We besteden expliciet aandacht aan rekenen en aan het automatiseren 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 gebruiken Wizwijs en Cito-toetsen om de ontwikkeling van 

de leerlingen te volgen.  

• Voelen de leerlingen zich veilig? 

• De leraren zorgen voor een rekenrijke leeromgeving. Belangrijk daarbij is dat er materiaal 

gebruikt wordt dat het handelend rekenen stimuleert. 

• De leraren geven alle leerlingen die dat nodig hebben extra tijd, extra instructie en extra aanbod.  

• De leraren geven leerlingen feedback (taak, proces en zelfregulerende feedback) op hun 

rekenprestaties. Dit past bij de schoolontwikkeling van Visible Learning.  

• De leraren bieden heldere strategieën voor het rekenen aan.  

 

Wereldoriëntatie  

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen 

onze leerlingen breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan bod middels Jeelo. 

Jeelo staat voor JE Eigen Leeromgeving.  
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Kunstzinnige vorming  

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 kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. 

Daarnaast: wij vinden 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. We hebben dan ook een intensieve samenwerking met Kunst & Co en 

werken samen met een vakdocent muziek. 
 

Eigen ambities Vlasgaard 
 

Ambitie Planning 

Implementeren van een nieuwe methode voor 

spelling en grammatica. 

 

Leraren werken opbrengstgericht met Staal. 

 

De resultaten van spelling en grammatica 

verbeteren schoolbreed volgens de vooraf 

vastgestelde doelen. 

 

2022-2023 

We vertalen de Jeelo-thema’s naar de 

belevingswereld van onze kinderen en richten 

daarbij een rijke leeromgeving in en bereiden 

betekenisvolle activiteiten voor in de groepen 

1/2. Afspraken worden vastgelegd in een 

kwaliteitskaart. 

 

2022-2023 

Implementeren Blits 2 voor studievaardigheden 

in de groepen 5 t/m 8. 

 

2022-2023 

We zijn in staat om binnen een thema 

beredeneerd aanbod te realiseren rekening 

houdend met de verschillende niveaus van 

leren. Het challenge-uur is een vast onderdeel 

binnen ons lesprogramma. 

 

2023-2024 

Ambitie BPS aanscherpen n.a.v. visitatie 2022, 

streven voor doorontwikkeling richting 

volgende visitatie 2026. 

 

2022-2023 

2025-2026 

Implementeren van een nieuwe methode voor 

rekenen. 

2023-2024 / 2024-2025 
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Leraren werken opbrengstgericht met een 

nieuwe methodiek. 

De resultaten van rekenen verbeteren 

schoolbreed volgens de vooraf vastgestelde 

doelen. 

 

Er is naast de vakken rekenen, taal, spelling en 

lezen voldoende aandacht voor de creatieve 

vorming van kinderen. Muziek was eerder 

speerpunt, we voegen hier een ander vakgebied 

aan toe. 

 

2024-2025 
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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 én 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.  

 

Iedere 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. Iedere 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 school 
 

Basiskwaliteit  
Als het gaat om ons pedagogisch handelen zijn hieronder de kaders vanuit inspectie allereerst 

omschreven: 

 

OP3 Pedagogisch- didactisch handelen 

- De school heeft een visie op pedagogisch-didactisch handelen en deze is zichtbaar in het dagelijks 

handelen van de leraren. 

- Het pedagogisch klimaat is zowel ondersteunend als uitdagend, afhankelijk van de 

onderwijsbehoeften van (specifieke) leerlingen.  

- De leraren gebruiken de informatie die zij over leerlingen hebben bij de planning en uitvoering.  

- Het niveau van de lessen is afgestemd op het te bereiken eindniveau.  

- Er is sprake van een stimulerend leerklimaat.  

- De uitleg en opdrachten zijn duidelijk en geschikt om het doel van de les te bereiken.  

- De aanpak van de les is efficiënt en afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen. 

 

VSK1 Veiligheid 

De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen: 

- De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen gedurende de 

schooldag.  

- De veiligheid en het welbevinden van leerlingen wordt jaarlijks gemonitord met een 

gestandaardiseerd instrument (ZIEN). 
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- Uit metingen onder leerlingen blijkt dat de veiligheid en welbevinden van leerlingen niet door 

handelingen van anderen wordt aangetast.  

- De school heeft veiligheidsbeleid beschreven.  

- De school voorkomt zoveel als mogelijk en treedt op tegen pesten, agressie, geweld en uitingen 

die in strijd zijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.  

- De school heeft minimaal een persoon aangesteld die aanspreekpunt is in geval van pesten. 

- De school heeft en hanteert de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. 

- De school komt de verplichtingen na rond het melden, overleggen en aangifte doen van 

zedenmisdrijven.  

 

VSK2 Schoolklimaat 

De school heeft een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke 

competenties: 

- De school is een oefenplaats voor sociale en maatschappelijke competenties.  

- De school stemt de aanpak en het aanbod m.b.t. deze competenties af op de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie en de leefwereld van de leerlingen.  

- Het schoolklimaat is in overeenstemming met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat 

en de pluriforme samenleving.  

 

Pedagogisch klimaat 
Vertrouwen geven is vertrouwen krijgen. Belangstelling tonen en contact maken met leerlingen door 

ze te zien en horen draagt daaraan bij. De woorden structuur, regelmaat, voorspelbaarheid, 

veiligheid en respect ziet u terug in ons handelen. Aandacht voor waarden, normen en leven naast 

elkaar, nu en later als je groter bent. We hechten er veel belang aan dat we respect tonen voor 

elkaar en respectvol omgaan met elkaar. Door zo met elkaar om te gaan laat je zien dat je elkaar 

serieus neemt.  

De leraar dient naar de leerlingen te luisteren en ze daardoor veiligheid en vertrouwen te bieden. 

Binnen een positief klassen- en leerklimaat is het voor Vlasgaard van belang dat er een veilige sfeer is 

waarin leerlingen hun zelfstandigheid kunnen ontwikkelen. Dit alles om het voor leerlingen mogelijk 

te maken om tot leren te komen. We geven hier vorm aan door een prettige, overzichtelijke 

werksfeer te scheppen, waarin kinderen en volwassenen zich thuis voelen. We hechten veel belang 

aan regelmaat en structuur, omdat daarmee een veilige werkomgeving gecreëerd wordt.  

Door de kinderen zelf medeverantwoordelijk te maken voor het reilen en zeilen van de groep, leren 

ze zorgdragen voor een sfeer waarin iedereen zich fijn voelt. De regels geven de grens aan en het 

gewenste gedrag wordt centraal gesteld. We besteden veel aandacht aan de omgang met elkaar. Een 

goede en open sfeer op school en in de klas is dan ook belangrijk.  

Een wezenlijk onderdeel van de sociaal-emotionele ontwikkeling is het herkennen, begrijpen en leren 

omgaan met eigen gevoelens en emoties als ook die van de ander. Kinderen leren deze vaardigheden 

om op een verantwoorde wijze om te gaan met situaties als boos zijn, uitdagen, 

onverdraagzaamheid, verdriet, discriminatie en dergelijke. Ook leren ze hoe ze moeten 

samenwerken, samen organiseren en overleggen. Onderlinge verschillen behoren hierin geen 

bedreiging te vormen, integendeel: zij kunnen een zeer positieve uitwerking hebben op de omgang 

met elkaar.  
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Vanuit een veilige en gestructureerde basis wordt aan de sociale, emotionele, creatieve en cognitieve 

vorming gewerkt. Hierbij is de hulp van de groep en van de leraar als begeleider die helpt en 

stimuleert, van groot belang. Op deze wijze leert een kind verantwoordelijk te zijn voor het eigen 

handelen en wordt het gestimuleerd van ervaringen te leren. Reflectie op eigen ontwikkeling en 

welbevinden is een continu proces.  

Op Vlasgaard werken we naast de methode Goed gedaan, met de ‘Gouden regels’ en ‘Zilveren 

afspraken’, passend in de structuur van de gouden en zilveren weken. De gouden regels zijn voor de 

hele school, de zilveren afspraken afgestemd op je eigen groep. 
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Eigen Ambities 
 

Ambitie Planning 

Onze kinderen, collega’s en ouders hebben 

eenduidige verwachtingen als het gaat om het 

pedagogisch klimaat op school. 

 

We maken middels een planning en uitwerking 

van de gouden en zilveren weken een duidelijke 

koppeling met de schoolafspraken en onze 

methodiek Goed gedaan.  

2022-2023 

Borgen van de afspraken en activiteiten ten 

behoeve van het vergroten van het 

eigenaarschap bij alle leerlingen. 

 

2023-2024 

Realisatie van gezamenlijke groene speelplaats 

en daarbij behorende pedagogische kijk op 

buitenspelen met partners  van De Morgenzon. 

 

2022-2023 

 

2023-2024 
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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 

• 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, 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. 
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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 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 

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 onderzoek te 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 
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. 

De bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school, en aan de 

vastgestelde competenties. De competenties waarop we ons richten zijn vastgesteld in de kijkwijzer 

vakbekwaam. We gaan uit van de volgende competenties:  

1. Pedagogisch handelen  

2. Didactisch handelen  

3. Leertijd  

4. Opbrengstgericht werken  

5. Beroepshouding  

6. Communicatie  
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De gesprekkencyclus  

De vastgestelde criteria bij de acht competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam 

(conform de CAO Primair Onderwijs) en daarna vormgegeven in een kijkwijzer. Deze kijkwijzers 

gebruiken we jaarlijks bij lesbezoeken waardoor we zicht hebben op de ontwikkeling van de 

individuele leraar en het team als geheel. Onze school kent een gestructureerde ontwikkelcyclus. 

Iedere leraar krijgt lesbezoeken (kan uitgevoerd worden door diverse mensen en minimaal 1x per 

jaar door de directeur) en een ontwikkelgesprek. 

 

Professionele cultuur  

Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken. 

Daarom werken we met werkgroepen (leerteams). Op deze wijze is geborgd dat de leraren 

betrokken zijn bij het ontwikkelen van het (onderwijskundig) beleid van de school.  

 

Bekwaamheid  

Onze school stelt alleen leraren aan die bevoegd zijn en start per direct met de ontwikkeling van de 

bekwaamheid. De leraren houden hun eigen ontwikkeling bij middels de verslaglegging van de 

gesprekken/observaties. De schoolleider/directeur is geregistreerd schoolleider.  

 

Begeleiding  

Nieuwe leraren krijgen begeleiding van Optimus en worden voor de eerste twee jaren vrijgesteld van 

taakuren. Ook worden de uren duurzame inzetbaarheid een ‘bijzonder budget’ van 40 uren op 

jaarbasis toegekend voor het inwerken in de organisatie. Bij de coach van Optimus ligt de nadruk op 

het afleggen van klassenbezoeken en het reflecteren daarop. Nieuwe leraren ontwikkelen zich op het 

leren beheersen van met name de criteria die zijn gerelateerd aan de fase ‘basisbekwaam’. Bij 

gebleken geschiktheid kunnen startende leraren doorgroeien naar vakbekwaam.  

 

Taakbeleid  

Op onze school krijgen alle leraren elk schooljaar taken toebedeeld. We hebben daarbij gekozen voor 

het overlegmodel. Vóór de zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer schriftelijke 

afspraken gemaakt over het aantal lesuren of lesgebonden -en/of behandeltaken, de tijd voor 

voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken. Deze worden verwerkt en 

geregistreerd in Cupella.  

 

Scholing  

Scholing komt aan de orde bij de ontwikkelgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) 

scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de 

schoolverbeterdoelen, de competentieset en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en 

daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op 

het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. In de regel volgt het 

team 6 tot 7 keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt 

verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering. 
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Eigen ambities 
 

Ambitie Planning 

Binden en boeien van de teamleden binnen 

Optimus en Vlasgaard. In gesprekvoering met 

teamleden staat ontwikkeling centraal. Gezocht 

wordt naar de juiste mens op de juiste plek 

binnen de school dan wel binnen de 

organisatie.  

 

2022-2026 

Toevoegen gesprek met collega aan 

ontwikkelcyclus. Naast het jaarlijkse gesprek 

met de directeur, vindt er een gesprek over het 

huis van werkvermogen plaats met een ‘vaste’ 

collega. 

 

2023-2024 

Teamscholing gespreksvoering/communicatie. 

 

2024-2025 
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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 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 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 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. 
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Het kwaliteitszorgsysteem staat beschreven in de notitie Kwaliteitszorg Optimus. De PDCA-cyclus 

wordt hierin toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de directeur, de intern begeleiders en het team worden besproken. Het CVB gaat tevens 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. 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 

volgende jaarplan. 

Optimus legt jaarlijks publiekelijk verantwoording af door het jaarverslag. Een beknopte, 

toegankelijke versie (factsheet) wordt met alle betrokkenen van 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.  

 

 

Aanpassing en 
verantwoording 

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 
projectplannen 

• Bovenschools jaarverslag 

• Onderwijsrapportage 

• Ontwikkelgesprek directeuren met 
CVB 

• Evaluatie plannen RI&E 

• Bijstellen MOP 
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Binnen de organisatie is er veel aandacht voor scholing en onderzoek. Optimus is een organisatie die 

de leraar en het kind, leren en onderwijzen, 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 
Kwaliteitszorg Vlasgaard  
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning 

beoordelen en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve 

wijze. Daarnaast hebben we onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. 

Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel 

verloopt. Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het 

jaar sluiten we af met een terugkoppeling waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders 

voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten. De 

beleidsvoornemens worden elk schooljaar in het team en de MR aangeboden.  

 

Leraren op Vlasgaard werken vanuit een helikopterview en onderzoekende houding  

Vanuit een onderzoekende houding wordt er door leraar elke dag weer opnieuw gekeken naar wat 

het kind op Vlasgaard nodig heeft. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school 

gaan. Het welbevinden van een kind staat centraal. Mocht dit onder druk staan dan volgt er een 

gesprek met het kind. Verder worden vanuit een onderzoekende houding de opbrengsten van het 

CITO LOVS en de methode gebonden toetsen geanalyseerd en wordt er geïntervenieerd indien dit 

nodig is, de intern begeleiders zijn nauw betrokken bij de analyse van de resultaten en de 

interventies. 

 

Ouders  

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen 

nastreven: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien 

we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders 

essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed 

geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.  

• Voelen de leerlingen zich veilig? 

• Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten.  

• Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders.  

• Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken. 

• Ouders worden betrokken bij (extra) zorg. 

• Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs.  

• Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind. 

Ouderportaal en website  

De school beschikt over een ouderportaal. Hierin worden algemene mededelingen, korte 

nieuwsberichten en foto’s met de ouders gecommuniceerd.  
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De meeste ouders die meegedaan hebben aan het tevredenheidsonderzoek van 2021 geven aan 

tevreden te zijn over de algemene communicatie, ook over de communicatie rondom corona is men 

positief. Daarnaast beschikt de school over een functionele website, op 01-11-2022 zal de nieuwe 

website worden gelanceerd. Een keer in de maand verschijnt de nieuwsbrief (Vlasflitz).  

 

Vragenlijsten voor kinderen, ouders en leraren  

De vragenlijst voor Leraren is m.b.v. WMKPO afgenomen in juni 2021. De vragenlijst is gescoord door 

83% van de leraren. Het responspercentage is gekwalificeerd als hoog. De leraren geven de school 

een 8,1.  

De vragenlijst voor Ouders is m.b.v. WMKPO afgenomen in juni 2021. De vragenlijst is gescoord door 

51% van de ouders. Het responspercentage is gekwalificeerd als goed. De ouders geven de school 

een 7,5, ruim voldoende. 

De vragenlijst voor Kinderen(Vensters PO) is m.b.v. WMKPO afgenomen in juni 2021. De vragenlijst is 

uitgezet onder de leerlingen van groep 6,7,8. Het responspercentage was 94%. Het 

responspercentage is gekwalificeerd als hoog. De kinderen geven de school een 8,3. 

 

Inspectie  

In het kader van het nieuwe toezichtkader heeft de Inspectie van het Onderwijs in het voorjaar van 

2019 het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen bij Optimus afgerond. Optimus Onderwijs heeft 

op alle drie de kwaliteitsgebieden de hoogste score “goed” behaald. De inspectie bezoekt niet meer 

alle scholen met regelmaat, het laatste inspectiebezoek aan Vlasgaard was in 2015. Om toch een 

beeld te vormen van de school voert Optimus audits uit op alle scholen. In 2020 bracht de commissie 

een bezoek aan Vlasgaard. De aandachtspunten van toen zijn allemaal onderwerpen geweest van de 

jaarplannen van de afgelopen 2 jaar of in het komende jaar. 

 

MR  
De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders, 

leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van 

de school.  

 

Leerlingenpanel  

Het leerlingenpanel bestaat uit leerlingen uit de groepen 6, 7, 8 en de directeur. Het panel komt 

regelmatig bij elkaar om schoolse zaken te bespreken. Waar lopen leerlingen tegenaan, wat gaat 

goed en wat zouden zij anders willen zien? Hierover gaan ze met elkaar in gesprek en kan er advies 

uitgebracht worden. 

 

Samenwerkingspartners  

Onze school maakt deel uit van kindcentrum 'De Morgenzon'. Dit kindcentrum staat midden in het 

centrum van Zeeland en is in gebruik genomen op 5-1-2015. In het gebouw bevinden zich twee 

basisscholen (de Wizzert en Vlasgaard) en twee opvangorganisaties (Kanteel en AVEM, die de opvang 

realiseren van 0- 4 jarigen). 

Daarnaast verzorgt Kanteel ook buitenschoolse opvang. Ook bevinden zich in het pand huurders, 

waarvan de meesten ondersteunende diensten aan het onderwijs verlenen. Vlasgaard streeft naar 

een intensieve samenwerking met de andere kernpartners en huurders in De Morgenzon.  
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De Morgenzon heeft veel expertise in huis, waardoor we adequaat samen kunnen werken aan de 

opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. We dragen daarvoor, als school, ouders en omgeving, 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

Kwaliteitscultuur  

Leren van en met elkaar  

Het leren van en met elkaar vindt plaats tijdens het: leerjaaroverleg, clusteroverleg, studiedagen, 

informeel tussendoor overleg en in de werkgroepen (leerteams).  

 

Scholing 

Naast scholing die door Vlasgaard zelf wordt georganiseerd dient elk teamlid verplicht scholing te 

volgen. Voor een fulltimer is dat 80 uur per jaar. Voor een parttimer wordt het aantal uren scholing 

gerelateerd aan de werktijdfactor. In het afgelopen jaar zijn er door de teamleden verschillende 

cursussen en workshops gevolgd. De OPTIMUS academie biedt verschillende uitdagende en 

interessante cursussen en workshops aan. Daarnaast hebben verschillende collega’s ook externe 

cursussen/opleidingen gevolgd of gaan deze volgen. Voorbeelden hiervan zijn: rekencoördinator, 

taalcoördinator, ICC-er, gymopleiding, de ECHA-opleiding Specialist in Gifted Education - Specialist 

Hoogbegaafdheid. 

 

Eigen ambities 
 

Ambitie Planning 

We hebben streefdoelen voor Vlasgaard 

opgesteld op basis van de referentieniveaus. 

We evalueren de streefdoelen, stellen zo nodig 

bij, maar gaan uit van hoge verwachtingen van 

leerlingen. 

2022-2023 

 

2024-2025 

Implementatie van Leerling in Beeld 

(leerlingvolgsysteem). 

2023-2024 

We hebben de aanpak in het volgen van onze 

leerlingen in groep 1-2 herzien.  

2022-2023 

We maken een groepsanalyse, bespreken dit 

binnen een cluster en maken een gezamenlijke 

schoolanalyse. 

2022-2023 
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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 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 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 

sponsorovereenkomst en vermelding van beleid in schoolplan; 

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

 

5.2 Vrijwillige ouderbijdrage 
 
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 27,50 euro per kind en wordt geïnd door de SOR.  Deze bijdrage 
is inclusief het schoolreisje. Daarnaast wordt er aan de ouders van groep 7 een extra vrijwillige 
bijdrage gevraagd van 12,50 euro per kind voor het schoolreisje in groep 7. De kinderen van ouders 
die de bijdrage niet kunnen betalen, zullen niet worden uitgesloten van deelname aan activiteiten 
(artikel 13 lid 1 onder e Wet op het primair onderwijs.)   
 

5.3 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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