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1 Inleiding

1.1 Voorwoord

Voor u ligt het Schoolplan van Brede School de Lindenhoeve. Hierin staan de ontwikkelingen voor de komende vier
jaren beschreven, welke gericht zijn op het versterken van de brede ontwikkeling van elk kind binnen onze school.

Onze school behoort tot Stichting Conexus. Stichting Conexus vormt het bevoegd gezag over eenendertig scholen
voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen.

Het Koersplan van Conexus heeft ons richting gegeven voor het schoolplan 2019-2023. Conexus heeft vier
hoofdthema's geformuleerd: 1. Onderwijsontwikkeling, 2. Passend Onderwijs, 3. Professionalisering en
4. Personeelsontwikkeling. Daarnaast hebben wij ook onze eigen 4 pijlers waar wij aan werken. Deze zijn gericht op
onze leerkrachten, ons onderwijs, onze leerlingen en onze ouders en samenwerkingspartners.    

We voldoen met ons schoolplan aan de eisen vanuit inspectie en het wettelijk kader. De onderscheiden
beleidsterreinen in dit schoolplan komen overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs
onderscheidt in haar toezichtkader. We hopen dat het Schoolplan u een duidelijk beeld geeft van de ontwikkelingen
op onze school in de komende vier jaren. 

Met vriendelijke groet, 

Team Brede School de Lindenhoeve 

1.2 Doelen en functie

Ons schoolplan beschrijft - binnen de kaders van het Koersplan van Stichting Conexus - in de eerste plaats onze
kwaliteit: onze identiteit, onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen.

Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om inzicht te krijgen op onze sterke en
zwakke punten en daarmee op onze actiepunten voor de komende vier jaar.

Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de
ouders en als een planningsdocument voor de planperiode 2019-2023. Op basis van onze actiepunten stellen we
jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde doelen
gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

1.3 Procedures

Ten behoeve van het schrijven van het schoolplan 2019 - 2023 heeft er in het schooljaar 2017-2018 een visie-traject
plaatsgevonden op Brede School de Lindenhoeve. Uit dit visie-traject kwamen onze collectieve ambities naar voren,
die we benoemd hebben in vier pijlers. Deze pijlers beschrijven wij uitgebreid bij onze grote ontwikkeldoelen.

Deze pijlers zijn vervolgens verder uitgewerkt in speerpunten, waarbij we een speerpuntcoördinator hebben
aangesteld om leiding te geven aan dit proces. Wij werken op Brede School de Lindenhoeve met gedeeld
onderwijskundig leiderschap. De leerkrachten hebben een coördinerende taak in de uitvoer van de speerpunten uit
het jaarplan en hebben de verantwoordelijkheid voor het opstellen van verbeterdoelen, aanpak en planmatige
evaluatie.    

De teamleden hebben daarnaast een bijdrage aan het schoolplan geleverd door middel van vragenlijsten en input in
gefaciliteerde vergadertijd, waarna de directrice, de speerpuntcoördinator en de intern begeleider het schoolplan
hebben samengesteld.

1.4 Verwijzingen

Voor het opstellen van het schoolplan is een aantal documenten en bronnen geraadpleegd, te weten:

Koersplan van Conexus
Schoolplan 2015-2019
Schoolgids
Zorgplan
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
De meest recente jaarevaluaties
Landelijk en gemeentelijk beleid
Beleidsdocumenten en procedures van Conexus (IPB plan, Veiligheidsbeleid)
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Kwaliteitsrapportages vanuit Conexus
Beleidsdocumenten vanuit Stromenland
Resultaten uit het leerlingvolgsysteem en de eindresultaten
Verslag van het meest recente bezoek van de Inspectie van het Onderwijs
Uitslagen van vragenlijsten ouders, leerlingen, ouders oa uit WMK, kwaliteitszorg in het onderwijs
Overzicht onderwijstijd
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting
 

Naam stichting: Conexus

Algemeen directeur: Jan Paul ten Brink

Frederik van Winkelen

Adres + nummer: Panovenlaan 1

Postcode + plaats: 6525 DZ Nijmegen

Telefoonnummer: 024-3733960

E-mail adres: bestuur@conexus.nu (mailto:bestuur@conexus.nu)

Website adres: www.conexus.nu (http://www.conexus.nu)

Bestuursnunmmer 29810 - AH67

Gegevens van de school  

Naam school:  Brede School de Lindenhoeve

Directeur:  Nathalie Mulders

Adres + nummer.:  Zellersacker 11-04

Postcode + plaats:  6546 HC Nijmegen

Telefoonnummer:  024-3734509

E-mail adres:  directie.lindenhoeve@conexus.nu

Website adres:  www.de-lindenhoeve.nl

Brinnummer:  10MR

2.2 Kenmerken van ons personeel

De directie van de school bestaat uit de directrice. Doordat wij werken met gedeeld onderwijskundig leiderschap
hebben wij geen vast schoolmanagementteam (SMT), maar een flexibel managementteam. De directrice vormt
samen met de intern begeleider het zorgteam. Samen met de schoolcoördinator vormt de directrice een SMT bij
zaken zoals ouderparticipatie en de gezonde school. En samen met de speerpuntcoördinator vormt de directrice een
SMT in zaken zoals kwaliteitszorg rond de speerpunten. Het SMT is dus steeds wisselend van samenstelling naar
gelang het onderwerp. Er schuiven ook vaak extra collega's aan, zoals de taalcoördinator of de coördinator van een
bepaald speerpunt. 

Het team bestaat op 9 september 2020 uit: 

01 directeur
01 schoolcoördinator
01 IB kwaliteitszorg
01 IB leerlingenzorg
02 voltijd groepsleerkrachten
08 deeltijd groepsleerkrachten
01 administratief medewerker
01 conciërge

Van de 13 medewerkers zijn er 12 vrouw en 1 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-7-2019).
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Per 1-9-2015 Directie OP OOP

Ouder dan 60 jaar   2  

Tussen 50 en 60 jaar  0 1

Tussen 40 en 50 jaar 0  

Tussen 30 en 40 jaar 1 6  1

Tussen 20 en 30 jaar 2

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 1 10 2

2.3 Kenmerken van onze leerlingen en ouders

Brede School de Lindenhoeve wordt bezocht door 160 leerlingen. Van deze leerlingen heeft 10% een gewicht: 6
leerlingen hebben een gewicht van 0,3 en 10 leerlingen een gewicht van 1,2. Het leerlingenaantal is het afgelopen
jaar toegenomen, doordat bij buurschool basisschool de Bloemberg de reguliere stroming is gesloten. Dit kwam door
het geringe aanbod van leerlingen in de wijk. Door deze sluiting zijn er meer kinderen vanuit de schakelklassen naar
Brede School de Lindenhoeve gekomen. Het betreft hierbij veel nieuwkomers in Nederland.

De Lindenhoeve heeft een achterstandsscore van 129,8

De Lindenhoeve heeft een weging van 33,9.

In algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van de leerlingen, de volgende aandachtspunten: 

Extra aandacht voor het vakgebied taal en dan met name de woordenschat
Extra aandacht voor gedragsregulering (sociaal-emotionele ontwikkeling)
Extra aandacht voor burgerschap

Onze school staat in het stadsdeel Lindenholt. Onze leerlingen komen met name uit de Acker- en de Broekwijken en
in mindere mate uit de Kampwijken. De buurten Zellersacker en Horstacker vragen extra aandacht van
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wijkprofessionals. Het opleidingsniveau van de ouders is ons bekend (via intakegesprekken). De kengetallen laten
zien dat onze school te maken heeft met een MBO-populatie of lager. De nieuwe instroom in de school verschilt van
de zittende populatie; dat is te zien aan de toename van leerlingen met gewicht.  

Een belangrijk kenmerk van de ouders is ook het relatief hoge percentage leerlingen met gescheiden ouders: ca 20%.
In algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van onze ouders en de omgeving, de volgende
aandachtspunten:

Extra aandacht voor Brede School-activiteiten 
Aansluiten bij veranderde ouderpopulatie met laaggeletterdheid 
Samenwerking met Peuterspeelzaal Pino (Kion) en de schakelklassen van de Bloemberg in het kader van
Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE) 

2.4 Sterkte-zwakteanalyse van de school

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee
nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzes.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

* Enthousiast en gemotiveerd team  * Een klein team is kwetsbaar: borgen van de kwaliteit
van de schoolontwikkeling en de bezetting 

* Aandacht voor ieder kind * We hebben veel aandacht voor operationele activiteiten
van de school, maar er moet meer focus zijn op evaluatie
en borging

* Opbrengstgerichte school * Het stellen van "echte" prioriteiten

* Intensieve communicatie en samenwerking met ouders
en partners 

KANSEN BEDREIGINGEN

* Op basis van een analyse van de toetsgegevens het
onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften
(belangrijk speerpunt) 

* Financiële positie van de school door het lage aantal
leerlingen

* Toenemende aandacht voor burgerschapsvorming * Hoge belasting voor klein team 

* Intensiveren samenwerking en kansen binnen de brede
school 

* Instroomniveau onderbouw 

 * Vergroten ouderparticipatie 

* Met betrekking tot het gedeeld onderwijskundig
leiderschap ontwikkelt het team zich: van het creëren
van draagvlak naar het nemen van eigenaarschap.
Ontwikkeling van een Professionele Leergemeenschap
(PLG).

 

2.5 Landelijke ontwikkelingen

Brede School de Lindenhoeve staat niet op zichzelf. Trends en ontwikkelingen in onze “omgeving” (landelijk,
regionaal en lokaal) zijn van invloed op ons beleid. We moeten en willen daar waar relevant inspelen op
maatschappelijke ontwikkelingen, omdat we als school en Conexus een organisatie willen zijn die midden in de
samenleving staat.

Burgerschapsvorming

Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op hun rol in en hun bijdrage aan de samenleving. Bij burgerschapsvorming
gaat het o.a. om sociale vaardigheden aanleren, participeren in de democratische rechtstaat en bijdragen aan de
samenleving. De multiculturele samenleving blijft groeien. De samenleving krijgt steeds meer etnische groepen.
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Populisme, de armoedekloof en polarisatie en de scheidslijn naar opleidingsniveau zijn verschijnselen die in onze
samenleving spelen. 

Ouders

Er is meer verscheidenheid in de relatie ouders en kinderen. Het aantal traditionele huishoudens neemt af. Het
verschil in betrokkenheid van ouders bij hun kinderen neemt toe. Soms is het moeilijk om ouders te betrekken bij de
school en de ontwikkeling van hun kind. Vanuit taalbarrières of culturele achtergrond is voor sommige ouders de
drempel naar school hoog. Ouders zijn vaak ook beter geïnformeerd en stellen hogere kwaliteitseisen aan de school.
Zij verwachten niet alleen dat de scholen hun kinderen opleiden, maar ook dat de school er is voor gedrags- en
opvoedingsproblemen. Een school moet het vertrouwen van ouders verdienen. Het is niet meer voldoende om je als
school alleen te richten op de vakken taal, lezen, rekenen en de zaakvakken. Het is een pré om ook de leerlingen
actief te laten ontwikkelen op het sociaal emotionele vlak. 

Toenemende aandacht voor veiligheid

Overal in onze maatschappij is er de laatste jaren meer aandacht voor veiligheid. Fysieke veiligheid; voldoen
gebouwen en materialen wel aan alle veiligheidseisen, maar vooral sociale veiligheid staat hoog op de agenda. De
sociaal-emotionele veiligheid is een aandachtspunt in het onderwijs en zal dat naar verwachting nog wel even blijven.
Daar komt bij dat met de invoering van de nieuwe AVG ook de digitale veiligheid in relatie tot de sociale veiligheid een
hot item is momenteel. 

Actief leren centraal stellen 

De veranderende samenleving en daarmee de veranderde eisen aan toekomstige burgers maken dat de organisatie
van het onderwijs moet meebewegen. Scholen zijn steeds vaker op zoek naar andere manieren van het inrichten van
hun onderwijs om de leerlingen actief te laten leren. Hierbij worden o.a. ICT, eigen onderzoeksvragen, ontdekkend,
onderzoekend en samenwerkend leren ingezet als innovatieve oplossingen. 

Passend onderwijs 

Er ligt, vanuit de landelijke overheid, meer nadruk op de ontwikkel- en ondersteuningsbehoefte van de individuele
leerling. Alle lessen moeten handelingsgericht gegeven worden. Belangrijk is dat iedere leerling op zijn/haar niveau
begeleiding krijgt en ook zijn/haar talenten kan ontwikkelen. Passend onderwijs is in 2014 bij wet geregeld en is
daarom een wettelijke resultaatverplichting van schoolbesturen. Zij hebben de verplichting iedere aangemelde leerling
een passende plaats te bieden. Passend onderwijs vraagt in de komende jaren met name veel van de
onderwijskundige inrichting van een school, denk bijvoorbeeld ook aan de samenwerking met de voorschoolse
educatie en het voortgezet onderwijs. 

Arbeidsmarkt en lerarentekort 

De maatschappij verandert naar een kennis- en netwerksamenleving. Bij steeds meer werk worden computers en ICT
gebruikt. Jongeren hebben vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden
als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ICT-vaardigheden, informatievaardigheden, computational
thinking en mediawijsheid. Het aanleren van deze vaardigheden vergen een andere benadering van ons onderwijs in
de komende jaren. Het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs neemt de komende jaren verder toe. Naar
verwachting zullen er in 2025 ruim 10.000 fte niet ingevuld kunnen worden. Ook bij Conexus verwachten wij de
komende jaren steeds meer te maken te krijgen met het lerarentekort.   

Aandacht voor duurzaamheid

Hierbij gaat het om milieubewustzijn, de duurzaamheid van gebouwen en een veilige en passende
speelleeromgeving, gezonde voeding en beweging. Vanuit de samenleving krijgt het onderwijs ook steeds meer te
maken met deze thema’s.  Al deze trends en ontwikkelingen stellen het onderwijs voor de opgave om aan de
kernopdracht te voldoen. Het gaat erom dat het onderwijs jonge mensen toerust voor de veranderende wereld, een
leven lang leren, inzetten op kennis, leervermogen en weerbaarheid, omgaan met verschillen, het bevorderen van
sociale cohesie. 

Technologie; Informatie en communicatie

ICT wordt binnen het onderwijs steeds intensiever ingezet, niet alleen ter variatie in een les, maar inspelend op de
individuele leerbehoeften van de leerling. Het is van belang om een visie te ontwikkelen en balans te vinden tussen
aanbod en effectiviteit. Op steeds meer scholen worden methodeboeken vervangen door een digitale variant. Nu
headsets, tablets en smartphones betaalbaar genoeg zijn voor grootschalig gebruik in klaslokalen kan de leerling
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informatie steeds beter combineren. De leerkracht kan met deze technologieën ook beter tegemoet komen aan
verschillende leerstijlen. Als gevolg van alle technologie en social media lijkt de sociale context een andere dynamiek
te krijgen. Hier ligt ook een taak van het onderwijs. Steeds meer worden toetsen digitaal afgenomen en ‘adaptief’
gemaakt. Echter de robot die de juf vervangt lijkt nog ver weg aangezien de robot met menselijke emoties en sociale
vaardigheden voorlopig nog niet in de buurt komt van ‘echt’. 

Internationalisering

Internationalisering wordt in het onderwijs steeds belangrijker. Er wordt meer belang gehecht aan het feit dat
leerlingen en docenten zich realiseren dat Nederland deel uitmaakt van Europa en de wereld. Van het onderwijs
wordt verwacht dat men hierop inspeelt en haar leerlingen voorbereidt op deze toekomst.

Politiek 

Het onderwijs is sterk afhankelijk van de landelijke en plaatselijke overheden. Regelgeving, aansturing, controle en
financiering komt daar vandaan. Er komen diverse maatregelen op het onderwijs af die soms instrumenteel zijn, naast
elkaar staan en de werkelijke vraagstukken niet duurzaam oplossen. Hierbij gaat het om regelgeving rond de
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, wet en regelgeving rond de samenwerking kinderopvang en
onderwijs, de CAO, toelatingseisen voor de lerarenopleiding, de nieuwe gewichtenregeling die van invloed is op het
onderwijskansenbeleid. Stichtingen zijn zelf financieel verantwoordelijk en moeten hierbij voortdurend anticiperen op
veranderingen in wet- en regelgeving. Vanaf 2015 zijn besturen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de
gebouwen. De landelijke overheid zet de komende jaren wel weer in op het bestrijden van het lerarentekort. Vanuit
het onderwijs wordt niet verwacht dat dit op korte termijn oplossingen biedt.

De gemeente Nijmegen, legt op dit moment samen met de jeugd- en onderwijsinstellingen veel nadruk op ‘Iedereen
gelijke kansen’ en preventie. Er is een convenant Jeugdzorg gemeente Nijmegen ‘Samen voor het kind’ waar
preventie en vroeginterventie centraal staan om zo problemen in het opgroeien en ontwikkelen te voorkomen en de
kwaliteit van hulp en ondersteuning te verbeteren. Doel is intensiever samenwerken tussen opvang, onderwijs,
jeugdhulpverlening en zorg op de werkvloer. Daarnaast vervult de gemeente een belangrijke rol als het gaat om het
onderwijskansenbeleid. De komende periode zal de gemeente Nijmegen bezuinigen op
onderwijsachterstandenmiddelen en is ook nog niet helder welke consequenties de nieuwe gewichtenregeling heeft.

Toezicht Inspectie van het onderwijs

Het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs is veranderd. Daar waar voorheen de scholen bevraagd
werden, is de focus verschoven naar de besturen. Er zal naast de basiskwaliteit ook gevraagd worden naar de extra
kwaliteit van de scholen. Het bestuur moet zicht hebben op deze (extra) kwaliteit van de scholen en hen daarop
aansturen. De school formuleert de eigen kwaliteit en ambities.

Groei en krimp

Nijmegen heeft de laatste jaren te maken met een krimp in het totale aantal leerlingen. Met name aan de randen van
het voedingsgebied zoals Malden, Dukenburg en Lindenholt. De kernen aan ‘de overkant’ van de Waal vormen hierop
een uitzondering. Naar verwachting zal 20% van de Nijmeegse bevolking in 2029 in de Waalsprong wonen. Daar
wordt nog volop gebouwd en stijgt het aantal leerlingen. De prognoses voor de toekomst geven aan dat er stabiliteit
komt in het totaal van Nijmegen en verder vooruit wat lichte groei.
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3 Grote ontwikkeldoelen

3.1 De 4 pijlers van Brede School de Lindenhoeve

Voor de komende vier jaar hebben we 4 grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze ontwikkeldoelen
(streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023.

Streefbeelden

1. Onze school laat vakmanschap zien: de onderwijsprofessionals leren individueel en samen met als doel het
onderwijs te verbeteren

2. Ons onderwijs is activerend en toekomstgericht: op onze school worden de vakken rond wereldoriëntatie en de
expressieve vakken thematisch aangeboden met speciale aandacht voor talentontwikkeling, onderzoekend
leren en gezonde leefstijl

3. Onze leerlingen zijn betrokken, autonome en zelfstandige denkers

4. Op onze school staat samenwerking centraal: onze ouders en partners denken, beslissen en helpen mee in het
onderwijs in het belang van de ontwikkeling van onze kinderen
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4 Onderwijskundig beleid

4.1 Onze identiteit

Brede School de Lindenhoeve is een brede school voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (met daaraan verbonden een
peuterspeelzaal voor kinderen vanaf 2,5 jaar).
Wij zijn een gezonde school die uw kind kent en betrokken is bij uw kind. Onze school staat open voor alle leerlingen
aan wie wij passende ondersteuningen kunnen leveren.   

Op Brede School de Lindenhoeve ontmoeten kinderen, ouders en medewerkers elkaar vanuit verschillende culturen
en achtergronden. Wij gaan ervoor dat ieder kind en elke ouder gezien en gekend wordt. We vertrouwen elkaar en
gaan in vertrouwen met elkaar om. We kijken met een frisse blik naar de toekomst, zodat we ons blijven ontwikkelen
en groeien.

4.2 De missie van de school
Onze slogan is: Trots! Samen! Verbindend! 

De school wilt kinderen voorbereiden op de toekomst die voor hen ligt, waarbij het doel is
een leeromgeving te bieden waarin kinderen zichzelf en hun eigen unieke talenten leren
kennen en ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes en kennismaken
met elkaar en met de wereld. Hierdoor wordt een stevige basis gelegd voor een lerend
leven en een gelukkige toekomst.

In ons onderwijs leggen we het accent op de basisvaardigheden (kennis en
vaardigheden). Daarnaast besteden we veel aandacht aan burgerschapsvorming en
sociale integratie. In samenwerking met het Activiteitenplein van Brede School de
Lindenhoeve is ons doel om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren en talenten
te leren kennen en ontwikkelen.

Parel Standaard

Wij zijn een school die de kinderen kent en wij staan garant voor
betrokkenheid.

OP2 - Zicht op ontwikkeling

De leerkracht stemt het aanbod af op de onderwijsbehoeften van kinderen.
Taal- en woordenschatonderwijs spelen daarbij een grote rol.

OP1 - Aanbod

In onze combinatiegroepen zorgt de leerkracht ervoor dat kinderen leren
van en met elkaar.

OP3 - Didactisch handelen

Samen met onze samenwerkingspartners van de Brede School biedt de
school activiteiten aan die gericht zijn op de brede ontwikkeling van de
kinderen.

OP6 - Samenwerking

Wij zijn een Gezonde School met aandacht voor sport en beweging en
gezonde voeding en leefstijl.

OR2 - Sociale en
maatschappelijke competenties
[geen wettelijke eisen]

4.3 De visie van de school
Visie op lesgeven: wij laten vakmanschap zien!

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten
van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Wij willen afstemmen op de onderwijsbehoeften van kinderen en een
optimaal klassenmanagement bieden om dit te kunnen doen. Hierbij gaat het zowel om leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben (bijvoorbeeld door een taalachterstand) als om excellente leerlingen, die meer aan
kunnen dan de basisstof. Daarbij vinden wij een kwaliteitsvolle (directe) instructie erg belangrijk. Daarnaast besteden
wij veel aandacht aan de analyse van toetsresultaten en de verwerking van onze analyses in een groepsplan en
groepsoverzicht. 

Visie op leren: ons onderwijs is activerend en toekomstgericht!

Kinderen leren, doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse
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manieren te verwerven. Dit kan zijn verwerking in het schrift of digitale verwerking zijn, maar ook verwerking in
groepjes. Kinderen die meer nodig hebben, krijgen verlengde instructie, terwijl kinderen die meer aankunnen de
lesstof compact kunnen verwerken en extra tijd aan verrijkingsmaterialen besteden. Tijdens de wereldoriënterende
vakken gaan kinderen actief leren door het stellen van onderzoeksvragen. Zij presenteren hun bevindingen aan
elkaar. Wij besteden daarbij veel aandacht aan de 21st century skills. Het is essentieel dat de leerling zich betrokken
voelt bij zijn eigen ontwikkelingsproces en hier zelf verantwoordelijkheid voor leert nemen.

Visie op onze leerlingen: onze leerlingen zijn betrokken, autonome en zelfstandige denkers met aandacht
voor actief burgerschap en sociale integratie.

Wij werken volgens de methode van de Vreedzame school. Elke zes weken werken wij schoolbreed aan thema's, die
we openen en sluiten in een schoolviering. Hierbij besteden wij veel aandacht aan burgerschapsvorming en sociale
integratie. O.a. door middel van de leerlingenraad mogen kinderen actief meedenken en meebeslissen. Onze school
is een katholieke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. We
besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden
aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.  

Visie op ouderparticipatie

Op Brede School de Lindenhoeve werken we met de driehoek: leerkracht - ouders - kind. Om onze doelstellingen te
kunnen bereiken, werken wij intensief met de ouders samen om op die manier het beste voor en met het kind te
kunnen bereiken. Daarnaast heeft voor veel ouders de school een sociale functie binnen de wijk en ontmoeten ouders
elkaar in de diverse werkgroepen. En die ouderhulp is voor ons onmisbaar bij het organiseren van diverse
activiteiten. 

Aandachtspunt Prioriteit

De school ontwikkelt een visie op het onderwijs aan het jonge kind hoog

4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school
besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. 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). De ontwikkeling
van de groep en de individuele leerlingen wordt structureel besproken door leerkracht en de intern begeleider. In deze
gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. Indien nodig
is extra ondersteuning vanuit een ambulant begeleider mogelijk. 

Wij werken op Brede School de Lindenhoeve met De Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet
programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de
school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin
kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk
voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. Brede School de
Lindenhoeve beschikt over een pestprotocol (zie bijlage) en één leerkracht is pestcoördinator. Daarnaast kunnen de
leerlingen, ouders en leerkrachten terecht bij de interne vertrouwenspersoon.

Kwaliteitsindicatoren

De school zorgt ervoor dat het programma van De Vreedzame School leeft onder de leerlingen, ouders en
leerkrachten. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 3
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Aandachtspunt Prioriteit

Het team schoolt zich opnieuw in de visie en methodiek van de Vreedzame School laag

Bijlagen

1. Pestprotocol Brede School de Lindenhoeve

4.5 Actief burgerschap en sociale integratie

Ten aanzien van actief burgerschap en sociale integratie hebben we allereerst de risico’s van de omgeving in kaart
gebracht. Op basis van de risico’s hebben we vervolgens onze visie, onze doelen en ons aanbod vastgesteld. Onze
visie luidt: leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang
om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de
samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk, dat
onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar
ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met
anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. 

Ook hierbij werken we met De Vreedzame School. Ook bij wereldoriëntatie besteden we veel aandacht aan
burgerschapsvorming. Burgerschapsvorming brengt kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die ze
nodig hebben om nu en straks actief te kunnen meedoen in de samenleving. Burgerschapsvorming laat kinderen
kennismaken met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering,
sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Het gaat er niet om
dat ze brave burgers worden: democratisch burgerschap geeft juist recht op een afwijkende mening. In de praktijk
besteden we hier bijvoorbeeld in gastlessen en bij excursies aandacht aan. Denk aan lessen over Amnesty
International, wereldwijd geloven, discriminatie, enz.

Kwaliteitsindicatoren

1. De school heeft een aanbod gericht op de bevordering van burgerschap en integratie

Aandachtspunt Prioriteit

De school heeft een aanbod gericht op de bevordering van burgerschap en sociale integratie gemiddeld

We houden de Vreedzame school en de kinderraad levend en actief binnen de school met
speciale aandacht voor het gedrag van kinderen

gemiddeld

Door de school zichtbaarder te positioneren binnen de wijk willen wij het
burgerschapsaanbod rijker implementeren in ons onderwijsaanbod

gemiddeld

We bieden ouders minstens twee keer per jaar dmv kijkochtenden de kans om mee te kijken
binnen de school

gemiddeld

4.6 Leerstofaanbod

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe beiden 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
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vervolgonderwijs. Onze school biedt een onderwijswijsaanbod aan dat past bij de wettelijke voorschriften. 

Door het sluiten van de reguliere stroming van een andere basisschool in de wijk is de populatie van onze eigen
school veranderd. De school krijgt nu ook meer te maken met nieuwkomers die via de schakelklas bij ons op school
komen. Het is voor ons daarom nog belangrijker geworden dat ons onderwijs aansluit op het niveau van leerlingen bij
binnenkomst en dat wij weten welke onderwijsbehoeften kenmerkend zijn voor onze veranderende leerlingpopulatie.
Het taal- en woordenschatonderwijs is hiermee nog belangrijker geworden.

Beoordeling

De ambities worden een keer per twee jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,36

Aandachtspunt Prioriteit

Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst gemiddeld

Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

gemiddeld

4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Brede School de Lindenhoeve biedt de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen.
Gelet op de kerndoelen, gaan we ervan uit, dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de kerndoelen. We
gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden. Daardoor borgen we dat we de
kerndoelen ook daadwerkelijk behalen. Hetzelfde geldt voor de referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat we de
referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en gevalideerde toetsen (Cito).
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Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

Taal Schatkist Cito-toetsen Taal voor kleuters (1-
2)

 

 Veilig Leren
Lezen

Methodegebonden toetsen (groep 3
t/m 8)

 

 Taal op maat Cito-toetsen taal groep 6 t/m 8

  Cito-entreetoets, 
Route 8 - eindtoets

 

Technisch lezen Veilig leren lezen Cito beginnende geletterdheid 
Cito DMT 
Cito AVI X 

 Estafette Cito DMT 
Cito AVI

 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL Cito-toetsen Begrijpend luisteren
(gr 1 t/m 4) 
Cito-toetsen Begrijpend lezen  
(5 t/m 8)

 

  Cito-entreetoets, Route 8 -
eindtoets

 

Spelling Spelling op maat Cito-toetsen Spelling  

  Cito-entreetoets, Route 8 -
eindtoets

 

Schrijven Pennenstreken   

Engels Take it easy Methodegebonden toetsen X

Rekenen Schatkist Cito-toetsen Rekenen voor kleuters
(1-2) 

 

  Alles telt Cito basisbewerkingen 
Cito-toetsen Rekenen Wiskunde 
( 3 t/m 8)

 

  Cito-entreetoets, Route 8 -
eindtoets

 

Geschiedenis Blink Methodegebonden toetsen  X

Aardrijkskunde Blink Methodegebonden toetsen X

Natuuronderwijs Blink Methodegebonden toetsen  X

Wetenschap & Techniek Techniektorens /
Blink

X

Verkeer Verkeerskrant
VVN

Methodegebonden toetsen  

Sociaal-emotionele ontwikkeling en
burgerschapsvorming

De Vreedzame
School

 Kijk 
Scol
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Aandachtspunt Prioriteit

De school schaft een nieuwe methode voor groep 1/2 aan laag

De school schaft een nieuwe methode voor wereldoriëntatie en techniek aan met
geïntegreerde thema's

hoog

De school ontwikkelt een doorgaande lijn voor het vakgebied technisch lezen hoog

4.8 Taal-leesonderwijs

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt -op basis van de leerlingenpopulatie- veel aandacht in ons curriculum. De
school krijgt o.a. steeds meer leerlingen binnen vanuit de schakelklas nieuwkomers. 

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. Taalachterstanden pakken wij aan vanaf het allereerste
begin. Daartoe hebben we contact met voorschoolse voorzieningen. Op basis van informatie kunnen de leraren direct
aan de slag met kinderen met een taalachterstand. Daar waar nodig (als de LOVS-gegevens daar aanleiding voor
geven) zetten we extra taal(lees)onderwijs op het rooster. Groepen, subgroepen of leerlingen die uitvallen bij
taal(les)onderwijs krijgen te maken met een intensiever taalaanbod, meer instructie en meer oefening. Op woensdag
is er na schooltijd een speciale schakelklas voor extra taalonderwijs. We werken bij de taal- en leeslessen volgens het
EDI-model: expliciete directe instructie.

Kwaliteitsindicatoren

1. De school is sterk gericht op de taalleesontwikkeling van de leerlingen

2. In de groepen 1 en 2 werken de leraren methodisch (gestructureerd) aan de taalontwikkeling

3. De leraren besteden veel aandacht aan woordenschatonderwijs

4. De leraren beschikken over voldoende expertise op het gebied van taal en lezen

Beoordeling

Uit de diepteanalyse van Medio 2019 kwam naar voren dat de opbrengsten van het taal-leesonderwijs schoolbreed
dalen.

Aandachtspunt Prioriteit

Opbrengsten taal-leesonderwijs verbeteren en afspraken rond begrijpend luisteren in groep
1 t/m 4 borgen door een kijkwijzer begrijpend luisteren op te stellen

laag

De school beschikt over een gediplomeerde taal-leescoördinator gemiddeld

In groep 1 en 2 werken de leerkrachten methodisch (gestructureerd) aan de taaldoelen hoog

De leraren besteden veel aandacht aan woordenschatonderwijs gemiddeld

4.9 Rekenonderwijs
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Rekenen/wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen
en wiskunde 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). Daarnaast besteden we veel aandacht aan de
contextsommen.

We gebruiken een methode en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We werken bij rekenen
met groepsplannen en blokvoorbereidingen. Op die manier kunnen wij per zes weken nauwkeurig in beeld brengen
welke doelen moeten worden behaald en welke leerlingen extra instructie nodig hebben op de lesstof. Plusleerlingen
werken met Compacten & Verrijken. We werken bij de rekenlessen volgens het EDI-model: expliciete directe
instructie.

Nu we verder in het EDI-traject komen, merken we dat de huidige methode niet meer past.Er staan teveel doelen
centraal in één les en de strategieën zorgen voor verwarring. We gaan ons oriënteren op een nieuw aanbod.

Kwaliteitsindicatoren

1. Het didactisch handelen m.b.t. rekenen en wiskunde is van goede kwaliteit

2. De leraren leren de leerlingen strategieën aan

Beoordeling

Uit de diepteanalyse van Medio 2019 kwam naar voren dat de opbrengsten van het rekenonderwijs schoolbreed
dalen.

Aandachtspunt Prioriteit

Opbrengsten rekenonderwijs verbeteren oa door onderzoek te doen naar een passend
aanbod (nieuwe methode)

hoog

De school beschikt over een gediplomeerde rekencoördinator gemiddeld

In groep 1 en 2 werken de leerkrachten methodisch (gestructureerd) aan de rekendoelen hoog

4.10 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 de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis,
natuurkunde, natuur en techniek, gezond gedrag (via projecten), burgerschapsvorming en verkeer. In dit leergebied
oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin
en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke (leef)omgeving en op
verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu.
Kinderen zijn nieuwsgierig en ze zijn steeds op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en te verkennen. 

Op Brede School de Lindenhoeve bieden wij wereldoriëntatie geïntegreerd aan in thema's. Hierbij besteden wij veel
aandacht aan de 21st century skills, waaronder de onderzoekende leerhouding, kritisch denken, presentatie-
vaardigheden, inzet van ICT en samenwerken. De school is op dit moment op zoek naar een passende methode. We
proberen momenteel zichtzendingen uit en willen in schooljaar 2019-2020 een keuze maken, definitief overstappen
en een implementatietraject volgen. 

Aandachtspunt Prioriteit

Met de nieuwe methode als leidraad besteden wij dmv geïntegreerde thema's aandacht aan
de 21st century skills in de eindopdrachten van de thema's

hoog

4.11 Kunstzinnige vorming
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Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen 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. Tenslotte bieden we kunstzinnige
vorming aan, omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen). Om bovenstaande te
bereiken werken we nauw samen met vakdocenten van cultureel centrum de Lindenberg. Binnen de Brede School
wordt deze samenwerking in het Activiteitenplein verder vormgegeven samen met de Lindenberg. Bij het thematisch
werken aan wereldoriëntatie willen we de kunstzinnige vorming ook meer naar voren laten komen door vakken als
tekenen/handvaardigheid en muziek/drama/dans te verbinden met het thema waaraan wordt gewerkt met
wereldoriëntatie.

Kwaliteitsindicatoren

Wij werken samen met vakdocenten van cultureel centrum de Lindenberg en het Activiteitenplein aan
expressieve en culturele vakken 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

4.12 De Gezonde School

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met dit vignet laten wij zien dat onze school voldoet aan
kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen wij voor
actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat èn hebben we aandacht voor persoonlijke
en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere
leefstijl, betere schoolprestaties en minder uitval. 
Onze school heeft speciale aandacht voor bewegen en sport, gezonde voeding en welbevinden. De kinderen krijgen
twee keer in de week 45 minuten bewegingsonderwijs. Ook in het naschoolse aanbod komt bewegingsonderwijs
regelmatig langs. In de pauzes zijn er veel mogelijkheden tot bewegen door het basketbalveld en het Cruyff Court. De
school ontwikkelt een nieuwe speelplaats met extra aandacht voor beweging, gezondheid en actief leren.

Aandachtspunt Prioriteit

De school ontwikkelt een nieuwe speelplaats met extra aandacht voor beweging,
gezondheid en actief leren

gemiddeld

De Gezonde School blijft actief aandacht besteden aan beweging en gezondheid gemiddeld

4.13 Wetenschap en Technologie

Doelstelling 

Landelijke doelstelling voor W&T In 2020 is iedere basisschool in Nederland verplicht om Wetenschap & Technologie
(W&T) aan te bieden (Techniekpact 2013-2016). Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van
wetenschap en technologie vraagt. Technologie is overal om ons heen en kinderen vinden dat vanzelfsprekend.
Technologie is tevens de grootste motor van onze economische welvaart.

Conexus-doelstelling voor W&T Voor Conexus betekent dit dat alle Conexus-scholen minimaal type B-school moeten
zijn in 2020 (typologie wordt later toegelicht).
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Stand van zaken op de Conexus-scholen

In 2013 is op alle toenmalige scholen van Conexus een QuickScan uitgevoerd op het gebied van W&T. Naast deze
QuickScan op het gebied van W&T is in schooljaar 2014-2015 ook een nulmeting gehouden op het gebied van ICT
(kennis en toepassing). Uit het onderzoek van 2013 is vastgesteld dat op enkele scholen beleid aanwezig is voor het
blijvend investeren in techniekonderwijs en/of onderzoekend leren. Voor de meeste van de overige scholen gold dat
wel beseft werd dat ze op den duur met W&T aan de slag zouden moeten, maar dat dit onderwerp een lage prioriteit
had.

In 2018 is een nieuwe meting uitgevoerd om te kunnen beoordelen wat op de scholen nu de stand van zaken is en
om te kunnen bepalen wat nodig is op iedere school aan beleid en aan activiteiten. Daarbij zijn opnieuw scholen
ingedeeld in type A-school t/m type D-school.

A. Oriënterend : het team is geïnteresseerd in het thema, wil het ‘op de kaart’ zetten en vindt het belangrijk meer
beelden en inzicht te krijgen. Hier en daar wordt al wat gedaan, maar het betreft losse activiteiten, soms slechts bij
toeval op het gebied van Wetenschap & Techniek. Er worden, nog niet heel gericht, conferenties bezocht. De school
voldoet nog niet aan de eis dat W&T structureel is opgenomen in het curriculum.

B. Experimenterend : de school is gericht aan het experimenteren met lessen en projecten waarin Wetenschap &
Techniek aan bod komt of centraal staat. Men wil gericht scholen en ontwikkelen, waarbij samenwerking met externe
partners vaak genoemd wordt. De school voldoet aan de eis dat W&T structureel is opgenomen in het curriculum.

C. Structurerend : de school ontwikkelt beleid, gekoppeld aan de visie, geeft teamleden verantwoordelijkheden en
richt bijvoorbeeld een werkgroep in. De plannen, ook voor scholing, worden beschreven in het schoolplan. Een
andere inrichting van de fysieke ruimten wordt overwogen. Er is behoefte aan een doorgaande lijn. De school voldoet
aan de eis dat W&T structureel is opgenomen in het curriculum.

D. Optimaliserend : de school werkt al enige tijd gericht aan Wetenschap & Techniek en zoekt voortdurend naar
mogelijkheden dit verder uit te bouwen en te verankeren. De school voldoet aan de eis dat W&T structureel is
opgenomen in het curriculum.

Tien scholen voldoen aan de definitie van een type A school, drie scholen van een type B-school, vier scholen van
een type C-school en acht scholen voldoen aan de definitie van een type D-school. Van zes scholen is de typologie
niet bekend. Deze scholen zullen als type A-school beschouwd worden: in totaal voldoen zestien scholen van
Conexus dan nog niet aan de eis dat de school minimaal type B-school is.

Plan voor W&T van Brede School de Lindenhoeve

Onze school is een type A-school, We zijn de komende vier jaren van plan om door te ontwikkelen op het gebied van
W&T. Dat doen wij op de volgende manier.

Ons doel is om vóór 2021 een type B-school te worden. Binnen de school wordt door één of meer medewerkers
onderzocht wat er al is op het gebied van W&T (zie de Conexus-definitie van W&T). We gaan uit van wat er al is om
structureel aandacht aan W&T te gaan besteden op school, zoals het thema Onderzoekend leren, het gebruik van de
methode ‘Wijzer door de natuur en techniek’ en het gebruik van de Techniektorens. We investeren in scholing (zowel
vakinhoudelijk als didactisch en pedagogisch) en hangen deze op aan de koppeling van Onderzoekend leren aan
Oriëntatie op jezelf en de wereld, wat een beproefde kapstok is voor scholing. We zorgen voor een goede
didactische, structurele inbedding van de activiteiten met de Techniektorens. Voor ‘leskisten’ als Techniektorens
geldt: houd de materialen op orde om negatieve ervaringen te voorkomen. We benutten de leerlijnen voor W&T van
SLO om de methode ‘Wijzer door de natuur en techniek’ te scannen op bruikbare elementen. Waar biedt de methode
kansen om W&T-activiteiten extra accent te geven? Wat wordt niet gedekt in de methode en zou aangevuld moeten
worden? Om de stap naar een type B-school te maken schakelen we hulp in vanuit Conexus (advisering,
ondersteuning en professionalisering) en van externen.

Aandachtspunt Prioriteit

De school neemt wetenschap en techniek op in het curriculum en ontwikkelt zich van een
type A naar een type B school

hoog

4.14 Engelse taal
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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 media. In groep 7 en
8 krijgen de kinderen Engelse les uit de methode, waarbij we ook inspelen op input die vanuit de kinderen zelf komt.

Aandachtspunt Prioriteit

De school oriënteert zich op het aanbod van Engels binnen de school laag

4.15 Les- en leertijd

Op onze school hanteren we de volgende lestijden voor groep 1 t/m 8: we starten ’s morgens om 8.45 uur met een
inloop vanaf 8.35 uur. We hebben een continurooster tot 14.30 uur met tussen 12.00 en 12.30 uur een pauze. Op
woensdag is de school eerder uit, namelijk om 12.30 uur. 

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende
leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken. We werken vanuit een
weekoverzicht, waarin per dag de lessen staan ingepland. In principe behalen alle leerlingen in acht jaar de
einddoelen van het basisonderwijs. We kiezen alleen voor verlenging in groep 1-2 of doublure in groep 3 t/m 8 als we
verwachten dat de hiaten in de lesstof ook daadwerkelijk kunnen worden ingehaald in dat jaar of als op basis van
sociaal-emotionele problematiek een doublure een meerwaarde kan hebben. 

Aandachtspunt Prioriteit

De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor les- en leertijd laag

4.16 Pedagogisch handelen

Onze leraren hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: de leerlingen op te voeden tot goede burgers.
Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen
omgaan. In onze lessen besteden we dan ook gericht aandacht aan de sociale en maatschappelijke competenties
van de leerlingen. Onze leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich
gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel
waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk
zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. 

Kwaliteitsindicatoren

De leerlingen worden betrokken bij het realiseren van een positief schoolklimaat 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

De leraar toont en bevordert het respect voor leerlingen 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

3. De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor pedagogisch handelen

Beoordeling

De kwaliteitsindicatoren worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-
PO).

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3,13

basiskwaliteit - SK2: Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] 3,15

4.17 Didactisch handelen

Op onze school hebben de leraren de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht. Op basis daarvan
zorgen de leraren voor gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs: ze zorgen voor leerstof, uitleg, opdrachten en
begeleiding die past bij zowel de groep als geheel, als de individuele leerling. Daarnaast variëren de leerkracht de
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leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften. De instructie wordt gegeven aan de hand van het EDI-model Expliciete
Directe Instructie. Van belang is, dat de uitleg en de verwerking van de leerstof leiden tot begrip van de leerstof. De
verwerking kenmerkt zich door actieve leerlingen en ondersteuning door de leraar. 

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren hanteren het EDI model

2. De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor didactisch handelen

Beoordeling

De kwaliteitsindicatoren worden een keer per twee jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan
(WMK-PO).

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3

Aandachtspunt Prioriteit

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn laag

De leraar zorgt voor een heldere uitleg van de leerstof gemiddeld

De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen hoog

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften
van de leerlingen

gemiddeld

De leraren hanteren het EDI model hoog

De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor didactisch handelen laag

De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken hoog

4.18 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf
(samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de
eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Autonomie en eigen verantwoordelijkheid betekenen
niet dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat
“op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook. 

Kwaliteitsindicatoren

1. De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten

2. Leerlingen hebben zicht op hun eigen onderwijsbehoeften

3. Leerlingen kennen afspraken zelfstandig werken en kunnen dat toepassen

4. Leerlingen kunnen reflecteren op eigen werk (product) en werkhouding (proces)
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Aandachtspunt Prioriteit

De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor de actieve en zelfstandige leerhouding
van de leerlingen

laag

4.19 Klassenmanagement

Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze leraren pas
succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen organiseren. Daarbij
is een goede groepsadministratie en lesvoorbereiding uitermate belangrijk.

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren maken duidelijk welk gedrag hij/zij van leerlingen verwacht tijdens zelfstandig (ver)werken

2. De leraren zorgen voor een goede, doelmatige structuur in de onderwijsactiviteiten

3. De leraren voeren een inzichtelijke en overdraagbare groepsadministratie

Aandachtspunt Prioriteit

De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor klassenmanagement laag

4.20 Zorg en begeleiding

De school streeft ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren
zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het
LOVS, Kijk en SCOL (sociale ontwikkeling). Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van
toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). We differentiëren in ons onderwijsaanbod en waar nodig stellen de
leraren het lesgeven of het aanbod bij en geven we de leerlingen extra ondersteuning. In ons zorgplan staat onze
zorgstructuur uitgebreid beschreven. In het schoolondersteuningsplan (SOP) geven wij aan welke ondersteuning wij
kunnen bieden.

We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend. De intern begeleider komt minimaal twee keer per jaar op
groepsbezoek met daaraan gekoppeld een leerlingbespreking. Tijdens de groepsbesprekingen (medio en eind)
bespreekt de leraar met de intern begeleider de ontwikkeling van de groep als geheel, het leerkrachtgedrag, de
ontwikkeling van de subgroepen (basis-maat-plus) en de ontwikkeling van individuele leerlingen. De afspraken naar
aanleiding van het overleg worden vastgelegd en gemonitord. Zes weken na de groepsbespreking komt de intern
begeleider op klassenbezoek om te kijken naar de afgesproken interventies. 

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren stemmen de instructie en verwerking af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen

2. De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben

3. De school evalueert de inzet en de opbrengsten van de (extra) ondersteuning aan leerlingen en legt dit ook
vast

Leerkrachten analyseren zelf de toetsresultaten op groepsniveau en individueel niveau 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling

De school voert de zorg planmatig uit 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling

De school betrekt de ouders/verzorgers van leerlingen bij de zorg van hun kind 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking

De school waarborgt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op
leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking
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Beoordeling

De kwaliteitsindicatoren worden een keer per twee jaar beoordeeld ahv de vragenlijst Basiskwaliteit (WMK-PO).

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,4

Aandachtspunt Prioriteit

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van de groep als geheel

laag

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

gemiddeld

Het zorgplan 2019-2023 wordt bijgesteld en vormt een document waarin de interne
zorgstructuur staat beschreven met oa een procedure voor doubleren en versnellen

laag

De school evalueert de inzet en de opbrengsten van de (extra) ondersteuning aan leerlingen
en legt dit ook vast

hoog

Bijlagen

1. SOP 2019-2023
2. Ondersteuningsplan 2019-2023

4.21 Afstemming en extra ondersteuning

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW). Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken
van de leerlingen in de vorm van bevorderende en belemmerende factoren en hun onderwijsbehoeften. 

Wij maken naast een groepsoverzicht in Esis ook een groepsplan per blok van de methode rekenen. In deze
groepsplannen kijken we per onderdeel van de leerlijn waar kinderen op uitvallen, zodat we korte termijn kunnen
interveniëren. 

In onze lessen onderscheiden we de basisgroep, de plusgroep (verdiept arrangement) en de maatgroep (intensief
arrangement). De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een
groep. Ze dragen er op deze manier zorg voor, dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en dat het
onderwijs wordt afgestemd op groepjes leerlingen en leerlingen individueel. Omdat “afstemming” (differentiatie) van
het onderwijs op leerlingen niet eenvoudig is, monitort de school voortdurend of de leraren voldoende in staat zijn om
hun onderwijs af te stemmen op de groep, de subgroepjes en de individuele leerlingen. Dit doen we a.h.v.
groepsbesprekingen, klassenconsultaties a.h.v. kijkwijzers en vragenlijsten uit WMK, maar ook via ons
personeelsbeleid. 

Kwaliteitsindicatoren

De leraren volgen de vorderingen van hun leerlingen systematisch 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling

De leraren analyseren de vorderingen van de leerlingen om vast te stellen wat de aanpassingen van het
aanbod en/of het onderwijsleerproces moeten zijn voor de groep 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling

3. De leraren stemmen de instructie en verwerking af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen

Aandachtspunt Prioriteit

Het handelingsgericht werken komt aan bod in blokvoorbereidingen en flexibele
groepsplannen die gekoppeld zijn aan elkaar

hoog

De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor handelingsgericht werken/afstemmen hoog
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4.22 Talentontwikkeling

Aandacht voor talentontwikkeling is belangrijk omdat het een investering is in de toekomst. Juist door een kind te
erkennen in zijn eigenheid krijgt hij of zij zelfvertrouwen en kan het zijn talent ontwikkelen. Het gaat daarbij om talent
in de breedste zin: cognitief, sociaal, creatief. Het kind krijgt zo meer kansen om zichzelf te ontplooien. Op Brede
School de Lindenhoeve proberen wij als leerkrachten de talenten van kinderen zo goed mogelijk te herkennen. Bij de
ik-gesprekken aan het begin van het jaar geven kinderen zelf aan waar ze goed in zijn. In onze activiteiten met
cultureel centrum De Lindenberg is er ook aandacht voor talentherkenning. En ook bij wereldoriëntatie krijgen de
leerlingen de kans om creatieve talenten en presentatietalenten te laten zien. Tot slot bieden wij drie  keer per jaar
een ronde van keuzecursussen aan, waarbij leerlingen uit een ruim aanbod zelf mogen kiezen in welk aspect zij zich
verder willen ontwikkelen.
De rol van de leerkracht ligt bij talentontwikkeling in het signaleren, ondersteunen en begeleiden van het talent. In het
groepsoverzicht noteren we bij kinderen de bevorderende factoren van een kind. Om je talent optimaal tot zijn recht te
laten komen, is het essentieel dat de leerling zich betrokken voelt bij zijn eigen ontwikkelingsproces en hier zelf
verantwoordelijkheid voor leert nemen.

4.23 Passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. Brede School de Lindenhoeve staat open voor alle
leerlingen. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs
moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van
basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel
(SOP) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven. 

Als herhaalde intensivering voor een leerling onvoldoende resultaat heeft, dan pas gaan we van intensiveren over
naar dispenseren oftewel keuzes maken binnen de leerdoelen en de leerstof bijstellen. We hebben het hierbij over
een leerling die stagneert in zijn ontwikkeling en weinig of geen succeservaringen meer opdoet. We schrijven dan een
ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP beschrijft welke leerstof die leerling krijgt aangeboden en welke begeleiding
en ondersteuning de school aanbiedt. Tevens vermeldt het OPP de doelen m.b.t. de specifieke vakken en de aanpak
van de leraar (afstemming). Het OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd. Bij de evaluatie zijn de ouders en het kind
betrokken. 
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Als uit didactisch/pedagogisch onderzoek blijkt dat de interne zorg voor een kind niet toereikend is, kan over worden
gegaan tot het aanmelden voor het BSOT (Brede SchoolOndersteuningsTeam). In dit team zitten verschillende
interne en externe deskundigen zoals de directeur, de intern begeleider, de schoolverpleegkundige van de GGD, de
platformondersteuner van het samenwerkingsverband en de schoolmaatschappelijk werkster. Dit team komt samen
met de ouders bij elkaar om vanuit een brede invalshoek passende hulp te geven voor het kind. 

De leerkracht vult samen met de IB-er het groeidocument van de leerling in. Hieruit kan een onderzoek door externen
voortvloeien en/of een verwijzing naar een externe instantie. Daarnaast kan ambulante begeleiding vanuit het
Samenwerkingsverband voor het kind worden gegeven. Als we op school niet in staat zijn om in de speciale behoefte
van een leerling te voorzien, zoeken we samen met de ouders naar een andere school, bijvoorbeeld het speciaal
(basis)onderwijs.

Alle te ondernemen stappen in de zorglijn worden, vanaf het begin, met toestemming van en in goed overleg met
ouders/verzorgers besproken.  

Kwaliteitsindicatoren

1. De school zorgt voor een planmatige uitvoer van de zorg.

2. De school zorgt voor een gestructureerde evaluatie van de zorg.

3. Leraren beschikken over expertise voor het signaleren van leerproblemen.

4. De leraren beschikken over vaardigheden om leerlingen effectief te ondersteunen.

Beoordeling

De kwaliteitsindicatoren worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-
PO).

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 3

Aandachtspunt Prioriteit

De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling
afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

gemiddeld

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) geeft aan hoe het onderwijs wordt afgestemd op de
behoeften van de leerling

laag

4.24 Opbrengstgericht werken

Op Brede School de Lindenhoeve werken we opbrengstgericht volgens de vaste stappen van de cyclus van
handelingsgericht werken. Er zijn vier fasen in de cyclus van het afstemmen op onderwijsbehoeften: data - duiden -
doelen - doen. We kijken naar drie aspecten bij een kind: cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en
gedrag.

Na de Cito-toetsen van Medio en Eind vullen de leerkrachten het groepsanalyseformulier in. In dit formulier
analyseren de leerkrachten de resultaten van de groep; eerst op groepsniveau en daarna op individueel niveau. Dit
analyseren gebeurt op grond van dwarsdoorsnedes, trendanalyses en vaardigheidsgroei vanuit LOVS. Ook kijken we
hierbij naar de foutenanalyses op groeps- en individueel niveau en worden de resultaten van de methodegebonden
toetsen meegenomen. We kijken niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling, maar na de brede ontwikkeling van het
kind.

Bij dit proces volgen we de stappen: beschrijven - verklaren - acties. Bij de groepsbesprekingen (twee keer per jaar)
wordt het groepsanalyseformulier besproken met de intern begeleider en de leerkracht en worden de vervolgacties
verder verdiept. Dit kunnen bijvoorbeeld aanpassingen in lestijd, instructie of aanbod van lesmateriaal zijn.

De intern begeleider komt na zes weken op klassenbezoek om te kijken of de interventies al zichtbaar zijn in de
praktijk.  

Vervolgens schrijft de IB-er de diepte-analyse van de school, waarin op schoolniveau drie zorgsignalen worden
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geanalyseerd. Door middel van de stappen beschrijven en verklaren worden vervolgens actiepunten per zorgsignaal
opgesteld. Na zes maanden worden deze zorgsignalen geëvalueerd. Nadat de diepte-analyse met de directie is
besproken, wordt deze gepresenteerd aan het team, waarbij het team ook de kans krijgt om input te leveren. Met
name dat laatste vinden wij erg belangrijk. Op Brede School de Lindenhoeve worden de CITO-toetsresultaten binnen
het team met elkaar besproken en voelen wij ons als team samen verantwoordelijk voor alle toetsresultaten. 

Kwaliteitsindicatoren

Op school is er sprake van gedeeld onderwijskundig leiderschap. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

2. De toetsuitslagen worden effectief geanalyseerd

3. De leraren zorgen voor afstemming tussen leerresultaten en hun didactisch handelen

4. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden

5. De school zorgt voor een gestructureerde evaluatie van de zorg

Aandachtspunt Prioriteit

De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor het bespreken en evalueren van de
opbrengsten

laag

4.25 Toetsen en resultaten

Brede School de Lindenhoeve beschikt over een toetsprotocol met daarin alle toetsen die moeten worden afgenomen
en de afspraken over de toetscondities. Wij vinden het uitermate belangrijk dat de toetsen worden afgenomen
conform de normen van Cito, zodat wij de resultaten ook kunnen duiden zoals ze bedoeld zijn. De resultaten worden
ingevoerd in het LOVS. Vervolgens worden deze resultaten overgenomen door het rapport in Esis. Op de
rapportavonden worden ouders geïnformeerd over de toetsresultaten. In groep 7 nemen wij in april-mei de
entreetoets af. Eind groep 7 krijgen de kinderen hun voorlopig advies. In groep 8 nemen wij eerst in januari de M8-
toetsen af, waarna de kinderen hun definitieve advies ontvangen en zich kunnen inschrijven voor het VO. In april volgt
dan nog de de Route 8 - Eindtoets. 

De school streeft (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name taal, rekenen en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten
realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. Op onze school gebruiken we een
leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren (LOVS). We monitoren tijdens de
groepsbesprekingen of de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. Dan bespreken we of de groep zich
ontwikkelt conform de verwachtingen en of dat ook geldt voor de individuele leerlingen. In het kader van de
ononderbroken ontwikkeling stellen we jaarlijks een overzicht op van het aantal verlengers, het aantal zittenblijvers en
het aantal leerlingen met een OPP (eigen leerlijn). 

Kwaliteitsindicatoren

1. Binnen de groep: men besteedt specifieke aandacht aan de taalontwikkeling

2. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden

3. De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op
grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht

4. De toetsuitslagen worden effectief geanalyseerd

5. De school verantwoordt zich over de toetsuitslagen

Beoordeling

De kwaliteitsindicatoren worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-
PO).
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Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1) 3

Bijlagen

1. Diepte-analyse (zelfevaluatie) 2019
2. Diepte-analyse (zelfevaluatie) 2020

4.26 Advisering en vervolgsucces

In april-mei groep 7 nemen wij de Entreetoets af in groep 7. De school ontvangt hiervan een rapportage met een
indicatie voor een advisering. De school neemt deze advisering niet over. Samen met de intern begeleider wordt er
door de leerkracht van groep 7 zorgvuldig gekeken naar alle resultaten, werkhouding en gedrag en wordt op grond
daarvan een voorlopig schooladvies opgesteld. In januari van groep 8 nemen we Cito toetsen af van Medio. Daarna
wordt met de leerkrachten van groep 7, 8, de intern begeleider en de directie een definitief schooladvies opgesteld.
De ouders en kinderen kiezen vervolgens voor een school voor het voortgezet onderwijs en schrijven zich in. In april
wordt de Eindtoets van Route 8 afgenomen. Als de uitslag van deze toets hoger uitvalt dan het definitief advies zijn wij
als school verplicht om het advies te heroverwegen. Met de intern begeleider, de leerkrachten van groep 7 en 8 en de
directie wordt opnieuw gekeken naar de leerling en kan het advies eventueel worden aangepast. 

De school draagt de leerling over naar het voortgezet onderwijs door middel van een onderwijskundig rapport en een
warme overdracht. 

Onze school controleert of de gegeven VO-adviezen worden gerealiseerd. We vergelijken daartoe onze adviezen met
de plaats van de leerlingen aan het begin van VO-klas 3. We gebruiken daarbij de gegevens van Scholen op de kaart.
Op basis van een analyse stellen we ons beleid m.b.t. advisering VO -indien nodig- bij.  

Kwaliteitsindicatoren

De school begeleidt de ouders/verzorgers en de leerlingen bij de keuze voor het vervolgonderwijs 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR3 - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen]

De school zorgt voor een gestructureerde overdracht van leerlingengegevens 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR3 - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen]

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 3,33
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5 Personeelsbeleid

5.1 Profesionele Medewerkers

Het integraal personeelsbeleid van Conexus richt zich op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Het
gaat hier om werk, normen & waarden, competenties, gezondheid en werk omgeving, omstandigheden, intern
leiderschap, houding, motivatie, vaardigheden, kennis en functionele capaciteiten.

Professionaliseren

Professionalisering wordt afgestemd door de scholingsgesprekken met de afdeling P&O en onderwijs, via popplannen
en wordt in MijnSchoolplan ingebed. Binnen Conexus brengen we professionalisering in kaart op team, individueel en
bovenschoolsniveau. Binnen onze school gebeurt door middel van functioneringsgesprekken.

Conexus heeft een kijkwijzer ontwikkeld voor pedagogisch en didactisch handelen. Deze kijkwijzer is onderdeel van
de kwaliteitsaanpak, waardoor we zicht hebben op de ontwikkeling van de individuele leerkracht en het team als
geheel.

Daarnaast werken wij op Brede School de Lindenhoeve met kijkwijzers voor begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) en
begrijpend luisteren (onderbouw). 

De inhoud van de kijkwijzers staan niet alleen centraal bij de diverse groepsbezoeken, maar bij alle instrumenten voor
personeelsbeleid en met name bij de werk-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.

5.2 Bevoegde en bekwame leraren

Op onze school werken bevoegde en bekwame leraren. Alle leraren beschikken daarom over een pabo-diploma. De
schoolleider beschikt over een diploma van een opleiding voor schoolleiders. Het ontwikkelen van de bekwaamheid
van de leraren verloopt via de lijn startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam. Het instrument Mijnschoolteam
geeft ons inzicht in de mate van bekwaamheid van de leraar. In de gesprekkencyclus bespreken we hoe leraren zich
kunnen ontwikkelen van de ene fase naar de volgende fase van bekwaamheid. Tenslotte werken alle betrokkenen
met een bekwaamheidsdossier, waarin oa het verloop van de functioneringsgesprekken wordt beschreven met de
ontwikkeling en de doelen van de leerkracht en waarin de diploma's en certificaten rond scholing staan geregistreerd. 

5.3 Organisatorische doelen

We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uit ziet en wat wenselijk is op een
termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te
brengen. De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken.

1 Specifieke taken en functies Huidige situatie 2015-2019 Gewenste situatie 2019-2023

3 LA-leraren 7 8

4 LB-leraren 4 3

5 IB'er 1 1

6 Schoolcoördinator 3 minimaal 1

7 Opleiding schoolleider 3 minimaal 1

8 ICT-specialisten 2 minimaal 1

9 Lees-taalspecialisten 1 minimaal 1

10 Gedragsspecialist 1 minimaal 1

11 Rekenspecialist 0 minimaal 1

De consequenties van onze organisatorische doelen komen standaard aan de orde bij de POP-ontwikkeling en in de
functioneringsgesprekken. 

5.4 De schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de directrice. Doordat wij een relatief kleine school zijn, willen wij innovatief zijn
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in het benutten van kwaliteiten van onze medewerkers. Wij werken op Brede School de Lindenhoeve met gedeeld
onderwijskundig leiderschap. Samen met de schoolcoördinator houdt de directrice zich bezig met organisatorische
zaken, zoals ouderparticipatie, praktische begeleiding van invallers, aanbod van activiteiten, enz. Samen met de
speerpuntcoördinator houdt de directrice zich bezig met de speerpunten uit het jaarplan. Samen met de intern
begeleider houdt de directrice zich bezig met de zorg. Bij de kwaliteitszorg van de school zijn zowel de
schoolcoördinator, de speerpuntcoördinator als de intern begeleider betrokken.

Kenmerkend voor de schoolleiding is, dat ze zich richt op het zorgen voor duidelijke en transparante communicatie en
op het adequaat organiseren van de gang van zaken op school. De directie wil adaptief leiding geven, dat betekent
dat ze daar waar nodig en noodzakelijk rekening houdt met verschillen tussen leraren.  

5.5 Beroepshouding en professionele cultuur

Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een
juiste beroepshouding. De leraren handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school: 1 team, 1 taak. De
leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar en kunnen en willen met anderen
samenwerken. De leraren bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten en voeren genomen
besluiten uit. De leraren zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken. De leraren zijn
gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen. Bij alle processen binnen de school vinden wij twee kernthema's erg
belangrijk. Het eerste thema is: transparant en duidelijk zijn, leg bespreekpunten neer bij de personen waar het hoort.
En het tweede punt is eigenaarschap. In onze school werken we met gedeeld onderwijskundig leiderschap: wij maken
gebruik van elkaars kwaliteiten en vormen allemaal pijlers van de school. 

Aandachtspunt Prioriteit

De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor de professionele beroepshouding laag

5.6 Beleid met betrekking tot stagiaires

Vanuit de visie een leven lang leren vinden we het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
aankomende leerkrachten. Daarom heeft Conexus de wens uitgesproken door te groeien naar een opleidingsbestuur.
Waarin alle scholen binnen een professionele leergemeenschap een bijdrage leveren aan het opleiden van
toekomstige collega’s. 

Brede School de Lindenhoeve is een partnerschap in ontwikkeling binnen Conexus. Zo is het belangrijk dat de deur
van de klas en de school steeds vaker open staat om het leren van elkaar binnen de school en tussen
onderwijsorganisaties te versterken. Wij bieden stagiaires van de pabo’s niet alleen de gelegenheid om ervaring op te
doen, maar dragen bij aan hun ontwikkeling op het gebied van pedagogische en didactische vaardigheden als mede
aan hun onderzoekende leerhouding en beroepshouding.

Samen opleiden zet zich in om een samenwerking te creëren waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces
en het resultaat.

De stagebegeleider vanuit de PABO draagt zorg voor het contact met de stagiaires en het begeleiding en de
beoordeling van stagiaires. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de beoordelingsinstrumenten van de HAN. Alle
leerkrachten worden opgeleid tot gecertificeerde mentoren.

Vanwege de samenwerking met de HAN in het kader van Samen Opleiden hebben we een vaste afspraak m.b.t.
plaatsingsbeleid en de opname van het aantal studenten.    

Naast samenwerking met de pabo hebben we ook een samenwerking met de opleiding vaktherapie van de HAN en
het ROC. Stagiaires van beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, PMT en onderwijsassistenten lopen
stage op onze school.

5.7 Werving, selectie en mobiliteitsbeleid

Conexus gaat bij werving en selectie uit van de kaders in het IPB-plan (zie bijlage). Daarnaast is het van belang dat
de benodigde competenties worden geselecteerd via transparante procedures. 

Mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsbeleid is opgesteld door het bovenschools management. Naar aanleiding van de vastgestelde begroting
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wordt er een formatieplan opgesteld. Dit kan rede geven voor vrijwillige en gedwongen mobiliteit binnen de hele
organisatie. Mobiliteit wordt om verschillende redenen ingezet. De medewerkers kunnen zo meer richting geven aan
wensen in hun loopbaan en het benutbare werkvermogen voor de organisatie kan optimaler worden ingezet binnen
de beschikbare formatie van de organisatie.

Bijlagen

1. Integraal Personeelsbeleid (IPB)

5.8 Beleid Werkverdelingsplan

Er wordt door elke school een werkverdelingsplan gemaakt. 

Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. Het liefst vóór de zomervakantie , maar
uiterlijk in september worden 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. Elk jaar wordt er bekeken of de taken voor het beheer van de school, werkgroepen en sport- en spelactiviteiten
goed verdeeld zijn over de verschillende leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van wensen en sterke kanten van de
personeelsleden.

Het werkverdelingsplan wordt zowel op teamniveau als op individueel niveau met de leerkrachten doorgesproken. 

5.9 Klassenbezoek en collegiale consultatie

De directie en de IB-er leggen jaarlijks -conform de jaarkalender- bij ieder teamlid klassenbezoeken af. Daarbij
gebruiken we het instrument Mijnschoolteam. Bij het klassenbezoek wordt de kijkwijzer van Conexus gebruikt.
Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een correcte wijze uitvoering geeft aan de gemaakte prestatie-afspraken
en/of persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop van het klassenbezoek volgt een reflectief gesprek waarin nieuwe
prestatie-afspraken worden gemaakt en waarin de follow-up wordt vastgelegd. Naast klassenbezoeken
onderscheiden we flitsbezoeken. Deze consultaties zijn kort en gekoppeld aan een observatiepunt. De leerkracht
archiveert zijn ontwikkeling in het bekwaamheidsdossier.

Op Brede School de Lindenhoeve stimuleren we ook dat leerkrachten regelmatig bij elkaar gaan kijken. Dit kan aan
de hand van een concrete hulpvraag zijn. De directie heeft goed in beeld bij welke collega deze leerkracht
antwoorden kan vinden. Collegiale consultatie vindt ook plaats met betrekking tot de speerpunten van dat jaar.
Leerkrachten leren van en met elkaar, dit gebeurt waar mogelijk ook door middel van intervisie.

5.10 Persoonlijke ontwikkelplannen (POP)

Iedere werknemer stelt jaarlijks een POP op. De uitvoer van het POP wordt geobserveerd tijdens de
klassenbezoeken en de voortgang komt aan de orde bij het functioneringsgesprek. In het beoordelingsgesprek wordt
door de directie een oordeel gegeven over de realisatie van de opgestelde POP’s. Het POP is onderdeel van het
bekwaamheidsdossier.

5.11 Het bekwaamheidsdossier

Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de
leraren zelf; het dossier is altijd op school aanwezig. De directie zorgt ervoor, dat het bekwaamheidsdossier een
levend document is door er veelvuldig mee te laten werken en door het te gebruiken bij het personeelsbeleid. In dit
dossier bevinden zich:

Afschriften van diploma’s en certificaten
De persoonlijke ontwikkelplannen
De gespreksverslagen (FG)
De gespreksverslagen (BG)
Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek
Overzicht van de gemaakte afspraken

5.12 Functioneringsgesprekken

De directie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle medewerkers.  Tijdens het functioneringsgesprek staat
het POP van de medewerker centraal. Op basis van het ontwikkelde POP wordt omgezien naar verbeterdoelen in
relatie tot de schoolverbeterdoelen. Aan de orde komen verder: werkdruk, loopbaanwensen, scholing, taakbeleid,
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mobiliteit en de mate van bekwaamheid (start-, basis- of vakbekwaam) van de leraar.

5.13 Beoordelingsgesprekken

Er wordt 1x per 3 jaar een beoordelingsgesprek gevoerd met iedere werknemer. Bij dit beoordelingsgesprek wordt het
competentieprofiel gebruikt. Daarnaast worden houding en gedrag ten opzichte van collega's en ouders, en de
doorgemaakte ontwikkeling in kennis en vaardigheden beoordeeld. De directie geeft tevens een oordeel over de mate
van bekwaamheid van de leraar: start-, basis- of vakbekwaam. Op basis van alle beoordelingen stelt de directie een
teamfoto op. Na bespreking en analyse daarvan worden er schoolverbeterpunten vastgesteld.

5.14 Professionalisering

Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing
opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen 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 twee keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in
de normjaartaak onder het kopje professionalisering.

Gevolgde teamscholing 2016-2019

Jaar Thema Organisatie

2016-2017 Begrijpend lezen Marant 

 Groepsplannen in groep 1/2 Marant 

2017-2018 Visie-traject Boost by boot (Marije Boot)

 Conexus Academy begrijpend lezen Marant

2018-2019 Afstemmen op onderwijsbehoeften Bureau Wolters 

 Oriëntatie op kleutervisie Marant 

 Voorlichting over methode Schatkist Zwijsen 

  2019-2020 Implementatie methode Schatkist Marant 

  2020-2021  Visie jonge kind Marant 

  Visie ICT iXperium 

Gevolgde persoonlijke scholing 2016-2020

Thema Aantal medewerkers

Rekencoördinator  1

Taal-leescoördinator  2

Leidinggeven basisbekwaam  1

Leidinggeven vakbekwaam  1

Bewegingsonderwijs  2

Intern Begeleider  1 

5.15 Teambuilding

Op onze school organiseren we diverse typen vergaderingen waarin we met elkaar overleggen over thema’s, die
inhoudelijk en/of organisatorisch van belang zijn voor de school en de leerkrachten. De eenheid in het team wordt ook
versterkt door de gezamenlijke momenten van nascholing. Ieder jaar volgt het team –naast de individuele scholing-
samen een aantal cursussen. We onderscheiden in het kader van teambuilding ook de meer informele
communicatiemomenten. We drinken vijf keer per week ’s morgens voor schooltijd (8.25 uur) gezamenlijk koffie en
thee en nemen dan (kort) zaken door die van belang zijn voor de school en de leraren (ochtendbriefing). 's Middags
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drinken we om diezelfde reden ook gezamenlijk een kopje koffie of thee (14.45 uur). De school organiseert een
gezellig samenzijn met de Kerst en een afsluiting aan het eind van het schooljaar. Daarnaast is er jaarlijks een
personeelsuitje.

5.16 Verzuimbeleid

Arbobeleid

Onze organisatie heeft een arbobeleidsplan. Hierin zijn onderdelen vastgelegd die volgens de Arbo wetgeving in een
Arbobeleidsplan moeten worden opgenomen. Ons beleid is gericht op het duurzaam inzetten van de medewerkers.
Wij werken samen met een arbodienstverlener de Arbo-unie. Zij leveren een bedrijfsarts. Wij werken met een RIE en
hebben veiligheid, gezondheid en welzijn vormgegeven in dit beleid.

Verzuimbeleid

Het verzuimbeleid is gericht op: • Preventief voorkomen van verzuim. • Duurzame inzetbaarheid van de medewerker.
• Het goed begeleiden van de medewerker in het kader van de Wet poortwachter. • Het tijdens arbeidsongeschikt
begeleiden door de Arbo-dienst en leidinggevenden in de rol van casemanager.
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6 Organisatiebeleid

6.1 Organisatiestructuur

Onze school is een van de eenendertig scholen van Stichting Conexus. De directrice geeft -onder
eindverantwoordelijkheid van het College van bestuur van de Stichting- leiding aan de school. De directie is integraal
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directie wordt bijgestaan
door een schoolmanagementteam (SMT). Op Brede School de Lindenhoeve werken we niet met een vast SMT. Er is
een schoolcoördinator voor organisatorische zaken, zoals de Gezonde School, ouderparticipatie en schoolbrede
activiteiten. Daarnaast is er een speerpuntcoördinator voor inhoudelijke zaken, zoals de coördinatie van de
speerpunten uit het jaarplan. Samen met de intern begeleider vormt de directrice het zorgteam. Daarnaast beschikt de
school over een aantal specialisten. De school heeft de beschikking over een ouderraad (OV) en een MR. Op
Stichtingsniveau is er een GMR. 

6.2 Groeperingsvormen

Brede School de Lindenhoeve werkt overwegend met combinatiegroepen. Soms is er een homogenegroep. Het
leerlingenaantal is daarin beslissend. De lessen worden over het algemeen binnen de eigen klas aan de leerling
aangeboden. In een enkel geval gaan leerlingen de instructie van een vakgebied in een hogere of lagere groep
volgen. Het leerplein (de aula) wordt gebruikt om kleine groepjes kinderen de lesstof zelfstandig te laten verwerken.
Hier zitten groepjes kinderen uit verschillende klassen te werken. 

6.3 Het schoolklimaat

Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een
school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de
dagelijkse gang van zaken. Zo worden ouders altijd uitgenodigd bij de vieringen van De Vreedzame School. Alle
ouders ontvangen één keer in de twee weken het Hoevenieuws, de nieuwsbrief van de school. Daarnaast zorgen de
groepsleerkrachten ervoor dat ze ouders minimaal één keer in de twee weken op de hoogte houden van wat er speelt
in de groep via Social Schools. Dit kan gaan om praktische informatie over een uitstapje of een toets, maar ook om
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foto's van het thema waaraan gewerkt wordt. De school organiseert jaarlijks minimaal twee ouderavonden. Bij de
eerste ouderavond presenteert het team de speerpunten van het komende jaar. De tweede ouderavond is een
thema-avond, bijvoorbeeld over actuele thema's vanuit de GGD. 

6.4 Veiligheid

Brede School de Lindenhoeve waarborgt de veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst
vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt. Dit zijn:

fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of internet
pesten, treiteren en/of chantage
seksueel misbruik
seksuele intimidatie
discriminatie of racisme
vernieling
diefstal
heling
(religieus) extremisme

De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten in Esis. Naast de incidentenregistratie
beschikt de school over een ongevallenregistratie De IB-er analyseert jaarlijks de gegevens en stellen, in overleg met
de directie, verbeterpunten vast.

De school probeert incidenten en ongevallen te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (waaronder pleinregels;
de regels zijn met name gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk
gehanteerd. Incidenteel wordt er aan een groep een kanjertraining (of een andere sociale training) gegeven. De
school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele
ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag.

Incidenten en ongevallen worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen
worden, wordt de directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten
en ongevallen. Indien nodig wordt de wijkagent betrokken bij de afhandeling van klachten.

We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan. Op die manier
kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart brengen en acties plannen. Voor de
speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele ongevallen.
De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig
verklaard. Op de school is een calamiteitenplan aanwezig. 

De ouders en de leraren worden één keer per twee jaar bevraagd op veiligheidsaspecten. De veiligheid van de
leerlingen wordt jaarlijks gemonitord met een gevalideerd instrument: WMK. De gegevens worden aangeleverd bij de
Inspectie van het Onderwijs.

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. In de schoolgids worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten m.b.t. veiligheid. De
school beschikt over voldoende bevoegde BHV'ers.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3

6.5 Arbobeleid

Onze organisatie heeft een Arbobeleidsplan (zie bijlage). Hierin zijn onderdelen vastgelegd die volgens de Arbo
wetgeving in een Arbobeleidsplan moeten worden opgenomen. Ons beleid is gericht op het duurzaam inzetten van de
medewerkers. Wij werken samen met een arbodienstverlener de Arbo-unie. Zij leveren een bedrijfsarts. Wij werken
met een RIE en hebben veiligheid, gezondheid en welzijn vormgegeven in dit beleid. 

Bijlagen
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1. Arbobeleidsplan Conexus

6.6 Interne communicatie en samenwerking

Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. We zijn gericht op het creëren van
betrokkenheid van de medewerkers op het werk en op de school om op die manier de kwaliteit van de school te
optimaliseren. Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve
hulpmiddelen gebruikt.

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:

1. Zaken worden op de juiste plaats besproken
2. Vergaderingen worden goed voorbereid
3. Op vergaderingen is sprake van actieve deelname
4. In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf
5. We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen

We zijn open, transparant en duidelijk.

Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij streven naar samenwerking met instanties in de wijk. Onze school
onderhoudt daarom structurele contacten met externe instanties. Hierdoor halen we expertise binnen 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. De externe instanties waarmee we een relatie
onderhouden zorgen voor advies, hulp en ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de school als
organisatie ten goede. Daarom onderhoudt onze school systematische en gereguleerde contacten met oa
voorschoolse en naschoolse voorzieningen (Kion), Pabo en ROC, Mecc, CESN, Tandem (Activiteitenplein
Interacker), Sportservice en Lindenberg. 

In het kader van de zorg onderhouden wij onder meer contacten met: 

De leerplichtambtenaar 

De wijkagent

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolarts en schoolverpleegkundige

Sociaal wijkteam

Fysiotherapeut

Ergotherapeut

Ambulant begeleider

6.7 Privacybeleid

Ons bestuur beschikt over een privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het
reglement staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En hoelang de gegevens
worden bewaard. In het reglement garandeert we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat
betekent dus ook dat de informatie die we in de schooladministratie (o.a. het LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én
volledig up-to-date is. Het reglement staat op onze website en de hoofdlijnen staan in onze schoolgids. Aan het begin
van elk schooljaar vragen wij toestemming aan ouders voor het gebruik van foto's en ander beeldmateriaal op de
website, in de nieuwsbrief of op social media.

6.8 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met de
peuterspeelzalen in de buurt van onze school. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het
onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. We onderhouden een
zeer goede relatie met de peuterspeelzalen en er is sprake van een goede overdracht. Verder houdt VVE voor ons is
dat we doelgericht kijken naar wat onze populatie nodig heeft en daar in groep 1/2 al op inspelen.
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7 Financieel beleid

7.1 Financieel beleid Conexus

Conexus staat voor kwalitatief goed onderwijs. Het schoolteam, de leraren voorop, maken de kwaliteit van een school.
Daarvoor zijn goede faciliteiten en voorzieningen van belang.

De schaalgrootte van Conexus biedt meerwaarde omdat het professionele ondersteuning van scholen mogelijk
maakt: op het terrein van onderwijskundige ondersteuning, personeelsbeleid, ICT, huisvesting en onderhoud,
facilitaire aangelegenheden en inkoopkracht, financiële bedrijfsvoering. Beschikbare middelen worden aan de
uitvoering van het onderwijs en de benodigde randvoorwaarden besteed binnen de kaders van wet- en regelgeving
(rechtmatigheid).

Als koepel van 31 scholen is Conexus een financieel gezonde organisatie gestoeld op het principe dat elke school in
principe “de eigen financiële broek moet ophouden” en dat in voorkomende gevallen sprake is van financiële
solidariteit en risicospreiding. Op deze manier is de continuïteit van alle Conexus scholen geborgd. Dat vindt plaats in
een financiële plannings- en controle cyclus met de volgende onderdelen: begrotingsbrief, begroting en
meerjarenbegroting, financiële managementrapportages en jaarrekening. En deze vormen onderwerp van gesprek
met de accountant, stakeholders (directeuren), interne toezichthouders (Raad van Toezicht en de,
medezeggenschap) en externe toezichthouders (Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van OC&W, gemeenten voor
wat betreft de openbare basisscholen en gemeentelijke subsidies). Binnen deze kaders maken scholen hun eigen
keuzes om de eigen schoolambities te realiseren (doelmatigheid). Door inzet van geld en personeel in de uitvoering
van onderwijs en zorg, investeringen in ICT, leermethoden en meubilair, schoolontwikkeling, projecten, de
professionalisering van het team of individuele medewerkers, et cetera.

7.2 Externe geldstromen

Van het rijk ontvangt de school: lumpsumgelden, geoormerkte gelden via de bestemmingsbox, impulsgelden en
gelden van het SWV. De budgetten komen op bovenschools niveau binnen en worden daar beheerd. Op het
bestuurskantoor wordt bijgehouden hoeveel middelen uit de bestemmingsbox besteedt zijn aan welke thema’s
(opbrengstgericht werken, cultuur en leiderschap). Van de lokale overheid ontvangt de school projectsubsidies voor
schoolmaatschappelijk werk, de schakelklas, stimuleren van de ouderbetrokkenheid, cultuureducatie en het opleiden
van overblijfouders. De school verantwoordt zich over de deugdelijke besteding van de gelden via de
managementrapportage(s). Bij het vervangingsfonds worden de kosten door ziekte of rechtspositioneel verlof
gedeclareerd.

7.3 Interne geldstromen

De ouderraad vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag wordt elk jaar opnieuw
vastgesteld. Groep 7/8 gaat niet mee op schoolreisje, maar wel mee op kamp. De ouders van deze kinderen betalen
een ander bedrag. Van de inkomsten worden door de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd (zie de
schoolgids). Jaarlijks (op de algemene ouderavond) legt de ouderraad financiële verantwoording af via de
jaarrekening en een begroting.

7.4 Sponsoring

In 2009 is door het Ministerie van OCW met veertien organisaties het convenant “Scholen voor primair en voortgezet
onderwijs en sponsoring” afgesloten waarin gedragsregels staan die scholen helpen om op een verantwoorde manier
om te gaan met het ontvangen van bijvoorbeeld gelden en prestaties die daar tegenover staan. Onze school houdt
zich aan dit convenant en de wettelijke voorwaarden. De school maakt incidenteel gebruik van sponsoracties.

7.5 Begrotingen

De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de algemeen directeur vastgesteld.
De vastgestelde begroting is taakstellend voor de algemeen directeur en de directeuren van de scholen. Dat betekent
dat in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is
toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee
een belangrijk sturingselement geworden.

De directeur stelt jaarlijks in overleg met de algemeen directeur een voorstel op voor een begroting voor het komende
kalenderjaar met een toelichting (exploitatiebegroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school
opgenomen waarvoor de directeur verantwoordelijk is. De exploitatiebegroting is gebaseerd op het beleidsplan van de
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school.

Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar in overleg met de beleidsmedewerker P&O een
personeelsformatieplan op. Hierin worden de inzet van middelen met betrekking tot basis-formatie, wegingsgelden,
rugzakjesinkomsten en impulsgelden verantwoord. Het personeels-formatieplan wordt besproken met de MR (in
samenspraak met de afdeling P&O). Maandelijks wordt het formatieoverzicht ter controle aan de schooldirectie
toegestuurd. Deze controleert dit overzicht met zijn eigen ‘uitputtingsoverzicht’. Verschillen worden direct besproken
met de afdeling P&O en Financiën.

Onze school beschikt vervolgens over een meerjaren exploitatiebegroting met een geldigheid van vier jaar (personeel
en materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het meerjarenbeleidsplan. De
ontwikkeling van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende
indicatoren voor de meerjarenbegroting.

De meerjaren investeringsbegrotingen (OLP, ICT, meubilair, apparatuur) worden afgeleid van de gegevens die zijn
verkregen uit de zogenaamde nulmetingen. Vanaf het jaar 2005 zijn de investeringen geactiveerd en op basis van de
gekozen afschrijvingstermijnen wordt bepaald wanneer de investering is afgeschreven.
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8 Zorg voor kwaliteit

8.1 Kwaliteitszorg en - cultuur

Brede School de Lindenhoeve beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg (Werken Met Kwaliteit ofwel WMK):
vanuit een meerjarenplanning (zie bijlage) beoordelen en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een
systematische en effectieve wijze. De instrumenten die we inzetten voor kwaliteitszorg leiden vrijwel altijd tot
aandachtspunten. 

Daarnaast hebben we vanuit onze (nieuwe) visie op onderwijs ook werkpunten voor de komende vier jaar. 

De school analyseert systematisch de opbrengsten van de LOVS-toetsen in de diepte-analyse (zelfevaluatie). Hieruit
komen ook aandachtspunten naar voren. Hierbij vinden we het uiterst belangrijk en bewaken we dat leerlingen een
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en dat het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de
ontwikkeling van leerlingen.

Tot slot nemen wij één keer in de twee jaar het tevredenheidsonderzoek bij ouders, leerkrachten en leerlingen van
groep 5 t/m 8 af. Ook hieruit komen aandachtspunten naar voren.  

Samen met het team -en in het perspectief van onze streefbeelden en actuele ontwikkelingen- stellen we op basis
van alle aandachtspunten verbeterpunten vast voor de komende vier jaren (zie bijlage). Deze aandachtspunten
verdelen we vervolgens over de vier jaren en noemen wij onze speerpunten. Het gaat hierbij om concrete doelen, die
we willen bereiken in een jaar. Wij werken in het jaarplan volgens de stappen van de PDCA-cyclus: plan – do – check
– act. Aan het einde van elk schooljaar evalueren we met het team de speerpunten van het afgelopen jaar. Daarbij
bespreken we welke vervolgacties er eventueel nog nodig zijn in het nieuwe schooljaar. Met het team stellen we
prioriteiten.  

Wij werken op Brede School de Lindenhoeve op basis van gedeeld onderwijskundig leiderschap. Wij vinden het
belangrijk dat elk teamlid zich betrokken voelt bij de schoolontwikkeling. We vragen niet alleen om draagvlak, maar
ook om eigenaarschap bij de speerpunten. Elk speerpunt is gekoppeld aan een coördinator, een aanspreekpunt.
Deze leerkracht beschrijft de doelen en acties voor dat speerpunt. Zij is ook diegene die de acties aanstuurt. Daarbij
wordt deze persoon ondersteund door de speerpuntcoördinator, die het overzicht houdt. De directie bewaakt het
teamproces en de interne kwaliteit. Twee keer per jaar evalueren we de stand van zaken (in februari en in juni).
Daarna stellen we onze plannen bij en begint de nieuwe cyclus.

De school meet één keer per twee jaar de basiskwaliteit ahv de vragenlijsten van WMK. Daarnaast is de school zelf
bezig om een aantal WMK quickscans opnieuw te ontwikkelen op het gebied van pedagogisch handelen, didactisch
handelen, klassenmanagement, actieve en zelfstandige rol van leerlingen, professionele beroepshouding, afstemmen
en leer- en lestijd. Naar aanleiding van de functioneringsgesprekken maken we de keuze welke quickscans prioriteit
krijgen. 

Integrale kwaliteitsaanpak Conexus 

Sinds september 2011 kent Conexus de kwaliteitsaanpak, een systematiek van schoolbezoeken en
monitorgesprekken om zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs op haar scholen. In het kader van de
Integrale Conexus Kwaliteitsaanpak wordt samen met de scholen een analyse gemaakt van de indicatoren van de
inspectie en eigen indicatoren o.a. voorkomend uit het Koersplan:

het pedagogisch-didactisch handelen van leraren ten aanzien van de kernvakken;
de diepte-analyse (schoolzelfevaluatie): zicht op ontwikkeling, onderwijsresultaten);
schoolklimaat;
de leerlingenzorg (extra ondersteuning);
het leerstofaanbod;
de condities voor schoolverbetering (kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur);
integraal personeelsbeleid

Bij deze analyse worden gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem, rapportages van de Inspectie van het Onderwijs,
door scholen zelf aangereikte documenten (bijv. school-/zorgplan, schoolzelfevaluaties, IPB plan en uitvoering, Brede
School plannen, oudertevredenheidsonderzoeken), en aanwezige kennis en informatie op het bestuursbureau
betrokken. Op basis van de analyse gaan scholen, zo nodig met ondersteuning vanuit de afdeling Onderwijs en/of
P&O of externe experts aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
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Jaarlijks voeren de stafafdelingen Onderwijs en P&O gesprekken met directeuren over professionalisering van de
medewerkers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen scholing op teamniveau en scholing op individueel niveau
(kortlopende trainingen en langlopende opleidingen) en professionalisering op Conexusniveau (de Conexus
Academie). De inzichten uit de kwaliteitsaanpak vormen input voor de scholingsgesprekken. Uit de
scholingsgesprekken worden de onderwerpen voor professionalisering binnen de Conexus Academie afgeleid.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 3,5

Aandachtspunt Prioriteit

De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor de ononderbroken ontwikkeling van
leerlingen

gemiddeld

Bijlagen

1. Planning WMK-PO Brede School de Lindenhoeve
2. Verbeterpunten Brede School de Lindenhoeve

8.2 Verantwoording en dialoog

Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig wordt onze
school geauditeerd, we organiseren structureel ontmoetingsmomenten met ouders waarin diverse onderwerpen aan
bod komen, waaronder de eerste ouderavond van het jaar. Daarnaast informeren we ouders structureel via de
nieuwsbrief over de stand van zaken rond de speerpunten. Ieder jaar stellen we een jaarplan op met onze
speerpunten. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen voor wat betreft de
realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten. Alle veranderprocessen worden structureel besproken
in de MR. Ouders krijgen daarnaast één keer per twee jaar de kans om hun mening te geven in het
tevredenheidsonderzoek.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3,29

Bijlagen

1. Jaarverslag 2018-2019
2. Jaarverslag 2019-2020

8.3 Het meten van de basiskwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2017 de basiskwaliteit op 17 standaarden. Wij
hebben gemeten of we voldoen aan de gestelde eisen van basiskwaliteit met behulp van de knop Zelfevaluatie
Basiskwaliteit (Mijnschoolplan.nl). De scores per standaard en de actiepunten zijn opgenomen in ons schoolplan in de
bijpassende paragrafen. De totaaluitslagen zijn als bijlage toegevoegd aan ons schoolplan. We zijn voornemens om
de basiskwaliteit 1 x per twee jaar te meten met behulp van het instrument WMK-PO. De acties die dat oplevert zullen
we meenemen in de jaarplannen. De Zelfevaluatie Basiskwaliteit van mijnschoolplan.nl wordt ingevuld door de
directie, de schoolcoördinator, de speerpuntcoördinator en de IB. Hiervoor wordt een gemiddelde genomen van de
vragenlijst basiskwaliteit WMK die door het team is ingevuld.

Bijlagen

1. Meting Basiskwaliteit (april 2019)

8.4 Onze eigen kwaliteitsaspecten
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Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten (eigen ambities). We hebben in het schoolplan
aangegeven wat de "kenmerken" zijn van onze school, geformuleerd als kwaliteitsindicatoren. Sommige kenmerken
hebben we geoormerkt als "eigen kwaliteitsaspecten". Het gaat daarbij om kenmerken (kwaliteitsindicatoren) waarvan
we vinden dat we daarbij toegevoegde waarde leveren ten opzichte van de basiskwaliteit. De verzameling van de
eigen kwaliteitsaspecten is opgenomen in een bijlage. De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten noemen we
"parels". Onze parels staan vermeld in het hoofdstuk Onderwijskundig beleid (zie paragraaf Missie). 

Bijlagen

1. Meting Eigen kwaliteit (april 2019)

8.5 Wet- en regelgeving

Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
5. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband)
6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd
8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m

8

8.6 Inspectiebezoeken

Onze school heeft op 30 en 31 januari 2017 een schoolbezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. We
beschikken over een rapport met de bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van
het onderwijs op onze school op orde is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende). Er zijn nauwelijks
tekortkomingen, en daar waar dat wel zo is, hebben we de aandachtspunten meegenomen in de aandachtspunten
voor dit schoolplan.
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Bijlagen

1. Rapport van bevindingen inspectie januari 017

8.7 Quick Scan - Zelfevaluatie

Wij meten onze kwaliteit door middel van de Quick Scans (WMK-PO). Er is een ruime keuze uit Quick Scans. Wij
hebben een planning gemaakt om de komende vier jaar de volgende Quick Scans bij te stellen:

1. pedagogisch handelen

2. didactisch handelen

3. klassenmanagement

4. actieve en zelfstandige rol van leerlingen

5. professionele beroepshouding 

6. afstemmen en leer- en lestijd. 

Naar aanleiding van de functioneringsgesprekken maken we de keuze welke Quick Scans prioriteit krijgen. In de
bijlage is onze planning te vinden.

Vervolgens worden deze Quick Scans één keer in de vier jaar afgenomen. De Zelfevaluatie van Basiskwaliteit nemen
we één keer in de twee jaar af.

8.8 Vragenlijst Leraren

De vragenlijst voor Leraren (WMK) is afgenomen in maart 2019. De vragenlijst is gescoord door 10 van de aanwezige
12 leraren. Het responspercentage was 83%. De leraren zijn gemiddeld genomen tevreden over de school.
Gemiddelde score: 3,31: een ruime voldoende.

Het team geeft de school voor veiligheid een 8,4.

Het team geeft de school mbt "ik heb het naar mijn zin" een 7,7.

Het team geeft de school mbt het tevredenheidsonderzoek een 7,5. 

De aandachtspunten zijn reeds verwerkt in dit schoolplan. De rapportage is te vinden in de bijlage.

Bijlagen

1. Vragenlijst WMK tevredenheid en sociale veiligheid leraren

8.9 Vragenlijst Leerlingen

De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in maart 2019. De vragenlijst is gescoord door leerlingen van
groep 5 t/m 8 (n = 81). Het responspercentage was 100%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen tevreden over de
school. Gemiddelde score: 3,14: een voldoende.

De leerlingen geven de school voor veiligheid een 7,2.

De leerlingen geven de school mbt "ik heb het naar mijn zin" een 7,4. 

De leerlingen geven de school mbt het tevredenheidsonderzoek een 7,5.  

De aandachtspunten zijn reeds verwerkt in dit schoolplan. De rapportage is te vinden in de bijlage.

Bijlagen

1. Vragenlijst WMK tevredenheid en sociale veiligheid leerlingen

8.10 Vragenlijst Ouders

De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen in maart 2019. De vragenlijst is gescoord door ouders van de school
(n = 119). Het responspercentage was 47%. Dat zijn 56 ouders. De vorige keer was dit aantal aanzienlijk lager. We
hebben de drempel voor ouders geprobeerd te verlagen door op school tijd en computers beschikbaar te stellen aan
het begin van de dag. De 56 respondenten hebben de vragenlijsten vrijwel allemaal op school ingevuld. Bij de overige
ouders is de brief met de inlogcode op papier mee naar huis gegaan. Dit heeft vrijwel geen nieuwe reacties
opgeleverd.
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De ouders zijn gemiddeld genomen tevreden over de school. Gemiddelde score: 3,30: een ruime voldoende.
De ouders geven de school voor veiligheid een 7,5.
De ouders geven de school mbt "ik heb het naar mijn zin" een 7,5.
De ouders geven de school mbt het tevredenheidsonderzoek een 7,5.
De aandachtspunten zijn reeds verwerkt in dit schoolplan. De rapportage is te vinden in de bijlage.

Bijlagen

1. Vragenlijst WMK tevredenheid en sociale veiligheid voor ouders

8.11 Evaluatieplan 2019-2023

Binnen mijnschoolplan.nl worden de aandachtspunten overgenomen in jaarplannen. Elk jaarplan wordt goed
geëvalueerd met een tussenevaluatie in februari en een eindevaluatie in juni. Vervolgens wordt er een jaarverslag
opgesteld. Vanuit de cyclus: plan - do - check - act vormt de evaluatie weer de eerste stap voor de nieuwe cyclus. Aan
het einde van elk jaar schrijft de school een jaarverslag.

Bijlagen

1. Jaarplan 2019-2020
2. Jaarplan 2020-2021
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9 Strategisch beleid

9.1 Strategisch beleid

Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit twee personen. En wordt ondersteund door een stafbureau bestaande uit
Financiën, P&O, Onderwijs, ICT en Facilitair. Het College van Bestuur heeft in de medezeggenschap te maken met
een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt zich uit over kaderstellend beleid binnen
welke kaders op schoolniveau uitvoering en medezeggenschap plaatsvindt. De GMR bestaat uit tien leden,
waaronder vijf personeelsleden van Conexus en vijf ouders. 

Strategisch beleid

Het Koersplan van Conexus geeft de koers en de ambities aan voor de periode 2019-2023. De brede ontwikkeling
van het kind in zijn sociale context wordt centraal gesteld. Conexus heeft in haar koersplan gekozen voor de volgende
vier hoofdthema's;

 
Hoofdthema 1: Personeelsbeleid/-ontwikkeling*
De aandachtspunten binnen dit hoofdthema zijn:
- Lerarentekort, krapte op de arbeidsmarkt
- Invallers / vervangingspool
- Reduceren ziekteverzuim
- Werkdruk
- Kweekvijver

Hoofdthema 2: Professionele ontwikkeling*
Conexus heeft gekozen om het onderwijskundig leiderschap binnen Conexus stevig te ontwikkelen. In alle lagen van
de organisatie: zowel in de klas/unit, binnen teams en op scholen, als binnen de directeurenlaag en op bestuurlijk
niveau.

Hoofdthema 3: Passend Onderwijs*
In het kader van opvoeden, opgroeien en opleiden   bieden scholen passende ondersteuning aan ieder kind voor
zover de school daar zelf toe in staat is (basiszorg) of met de hulp van externe expertise (lichte zorg) of verwijst de
school naar speciaal (basis-) onderwijs. Het streven is dat ieder kind opgevoed wordt, opgroeit en opgeleid wordt in
de eigen wijk. De core business van de school is opleiden en gestreefd wordt daar zoveel mogelijk tijd en inspanning
aan te besteden.

Hoofdthema 4: Onderwijsontwikkeling*
De aandachtspunten binnen dit hoofdthema zijn:
- Wetenschap en techniek
- Onderwijs anders organiseren
- ICT (geletterheid)
- Bewegen en gezondheid
- Kansongelijkheid
- Burgerschap

Binnen Conexus zijn er een viertal ontwikkelteams bestaande uit schoolleiders en bovenschoolse
beleidsmedewerkers, georganiseerd. Elke ontwikkelteam pakt een thema op. 
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10 Aandachtspunten 2019-2023

Hoofdstuk /
paragraaf Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Onze school laat vakmanschap zien: de onderwijsprofessionals leren
individueel en samen met als doel het onderwijs te verbeteren

laag

Ons onderwijs is activerend en toekomstgericht: op onze school worden
de vakken rond wereldoriëntatie en de expressieve vakken thematisch
aangeboden met speciale aandacht voor talentontwikkeling,
onderzoekend leren en gezonde leefstijl

laag

Onze leerlingen zijn betrokken, autonome en zelfstandige denkers laag

Op onze school staat samenwerking centraal: onze ouders en partners
denken, beslissen en helpen mee in het onderwijs in het belang van de
ontwikkeling van onze kinderen

laag

De visie van de
school

De school ontwikkelt een visie op het onderwijs aan het jonge kind
De school schaft een nieuwe methode voor groep 1/2 aan
In groep 1 en 2 werken de leerkrachten methodisch (gestructureerd)
aan de taaldoelen
In groep 1 en 2 werken de leerkrachten methodisch (gestructureerd)
aan de rekendoelen

hoog

Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

Het team schoolt zich opnieuw in de visie en methodiek van de
Vreedzame School

laag

Actief
burgerschap en
sociale integratie

De school heeft een aanbod gericht op de bevordering van burgerschap
en sociale integratie

We houden de Vreedzame school en de kinderraad levend en actief
binnen de school met speciale aandacht voor het gedrag van
kinderen
Door de school zichtbaarder te positioneren binnen de wijk willen wij
het burgerschapsaanbod rijker implementeren in ons
onderwijsaanbod
We bieden ouders minstens twee keer per jaar dmv kijkochtenden de
kans om mee te kijken binnen de school

gemiddeld

Vakken,
methodes en
toetsinstrumenten

De school schaft een nieuwe methode voor wereldoriëntatie en techniek
aan met geïntegreerde thema's

De school neemt wetenschap en techniek op in het curriculum en
ontwikkelt zich van een type A naar een type B school
Met de nieuwe methode als leidraad besteden wij dmv geïntegreerde
thema's aandacht aan de 21st century skills in de eindopdrachten van
de thema's

hoog

De school ontwikkelt een doorgaande lijn voor het vakgebied technisch
lezen

De school beschikt over een gediplomeerde taal-leescoördinator

hoog

Taal-
leesonderwijs

De leraren besteden veel aandacht aan woordenschatonderwijs
Opbrengsten taal-leesonderwijs verbeteren en afspraken rond
begrijpend luisteren in groep 1 t/m 4 borgen door een kijkwijzer
begrijpend luisteren op te stellen

gemiddeld

Rekenonderwijs Opbrengsten rekenonderwijs verbeteren oa door onderzoek te doen naar
een passend aanbod (nieuwe methode)

De school beschikt over een gediplomeerde rekencoördinator

hoog
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De Gezonde
School

De Gezonde School blijft actief aandacht besteden aan beweging en
gezondheid

De school ontwikkelt een nieuwe speelplaats met extra aandacht voor
beweging, gezondheid en actief leren

gemiddeld

Engelse taal De school oriënteert zich op het aanbod van Engels binnen de school laag

Les- en leertijd De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor les- en leertijd laag

Didactisch
handelen

De leraren hanteren het EDI model
De leraar zorgt voor een heldere uitleg van de leerstof
De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep
en individuele leerlingen
De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor didactisch
handelen
De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor
klassenmanagement
De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken

hoog

Zorg en
begeleiding

Het zorgplan 2019-2023 wordt bijgesteld en vormt een document waarin
de interne zorgstructuur staat beschreven met oa een procedure voor
doubleren en versnellen

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) geeft aan hoe het onderwijs
wordt afgestemd op de behoeften van de leerling
De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor de ononderbroken
ontwikkeling van leerlingen
De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor het bespreken en
evalueren van de opbrengsten

laag

Beroepshouding
en professionele
cultuur

De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor de professionele
beroepshouding

laag

Didactisch
handelen

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en
betrokken zijn

De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor de actieve en
zelfstandige leerhouding van de leerlingen

laag

Zorg en
begeleiding

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep als geheel

Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst
Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die
kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie
Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen
De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging,
afhankelijk van de behoeften van de leerlingen
De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het
niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de
mogelijkheden en behoeften van de leerling)
Het handelingsgericht werken komt aan bod in blokvoorbereidingen
en flexibele groepsplannen die gekoppeld zijn aan elkaar
De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor handelingsgericht
werken/afstemmen
De school evalueert de inzet en de opbrengsten van de (extra)
ondersteuning aan leerlingen en legt dit ook vast

laag

Hoofdstuk /
paragraaf Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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11 Meerjarenplanning 2019-2020

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Onze school laat vakmanschap zien: de onderwijsprofessionals leren individueel en samen met
als doel het onderwijs te verbeteren

Ons onderwijs is activerend en toekomstgericht: op onze school worden de vakken rond
wereldoriëntatie en de expressieve vakken thematisch aangeboden met speciale aandacht voor
talentontwikkeling, onderzoekend leren en gezonde leefstijl

Onze leerlingen zijn betrokken, autonome en zelfstandige denkers

Op onze school staat samenwerking centraal: onze ouders en partners denken, beslissen en
helpen mee in het onderwijs in het belang van de ontwikkeling van onze kinderen

De visie van de
school

De school ontwikkelt een visie op het onderwijs aan het jonge kind

Actief
burgerschap en
sociale integratie

De school heeft een aanbod gericht op de bevordering van burgerschap en sociale integratie

Vakken,
methodes en
toetsinstrumenten

De school schaft een nieuwe methode voor wereldoriëntatie en techniek aan met geïntegreerde
thema's

Taal-
leesonderwijs

De leraren besteden veel aandacht aan woordenschatonderwijs

De Gezonde
School

De Gezonde School blijft actief aandacht besteden aan beweging en gezondheid

Didactisch
handelen

De leraren hanteren het EDI model

Zorg en
begeleiding

Het zorgplan 2019-2023 wordt bijgesteld en vormt een document waarin de interne zorgstructuur
staat beschreven met oa een procedure voor doubleren en versnellen

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van de groep als geheel

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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12 Meerjarenplanning 2020-2021

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Onze school laat vakmanschap zien: de onderwijsprofessionals leren individueel en samen met
als doel het onderwijs te verbeteren

Ons onderwijs is activerend en toekomstgericht: op onze school worden de vakken rond
wereldoriëntatie en de expressieve vakken thematisch aangeboden met speciale aandacht voor
talentontwikkeling, onderzoekend leren en gezonde leefstijl

Onze leerlingen zijn betrokken, autonome en zelfstandige denkers

Op onze school staat samenwerking centraal: onze ouders en partners denken, beslissen en
helpen mee in het onderwijs in het belang van de ontwikkeling van onze kinderen

De visie van de
school

De school ontwikkelt een visie op het onderwijs aan het jonge kind

Actief
burgerschap en
sociale integratie

De school heeft een aanbod gericht op de bevordering van burgerschap en sociale integratie

Vakken,
methodes en
toetsinstrumenten

De school schaft een nieuwe methode voor wereldoriëntatie en techniek aan met geïntegreerde
thema's

De school ontwikkelt een doorgaande lijn voor het vakgebied technisch lezen

Taal-
leesonderwijs

De leraren besteden veel aandacht aan woordenschatonderwijs

Rekenonderwijs Opbrengsten rekenonderwijs verbeteren oa door onderzoek te doen naar een passend aanbod
(nieuwe methode)

De Gezonde
School

De Gezonde School blijft actief aandacht besteden aan beweging en gezondheid

Didactisch
handelen

De leraren hanteren het EDI model

Zorg en
begeleiding

Het zorgplan 2019-2023 wordt bijgesteld en vormt een document waarin de interne zorgstructuur
staat beschreven met oa een procedure voor doubleren en versnellen

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van de groep als geheel

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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13 Meerjarenplanning 2021-2022

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Onze school laat vakmanschap zien: de onderwijsprofessionals leren individueel en samen met
als doel het onderwijs te verbeteren

Ons onderwijs is activerend en toekomstgericht: op onze school worden de vakken rond
wereldoriëntatie en de expressieve vakken thematisch aangeboden met speciale aandacht voor
talentontwikkeling, onderzoekend leren en gezonde leefstijl

Onze leerlingen zijn betrokken, autonome en zelfstandige denkers

Op onze school staat samenwerking centraal: onze ouders en partners denken, beslissen en
helpen mee in het onderwijs in het belang van de ontwikkeling van onze kinderen

De visie van de
school

De school ontwikkelt een visie op het onderwijs aan het jonge kind

Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

Het team schoolt zich opnieuw in de visie en methodiek van de Vreedzame School

Actief
burgerschap en
sociale integratie

De school heeft een aanbod gericht op de bevordering van burgerschap en sociale integratie

Vakken,
methodes en
toetsinstrumenten

De school schaft een nieuwe methode voor wereldoriëntatie en techniek aan met geïntegreerde
thema's

De school ontwikkelt een doorgaande lijn voor het vakgebied technisch lezen

Taal-
leesonderwijs

De leraren besteden veel aandacht aan woordenschatonderwijs

Rekenonderwijs Opbrengsten rekenonderwijs verbeteren oa door onderzoek te doen naar een passend aanbod
(nieuwe methode)

De Gezonde
School

De Gezonde School blijft actief aandacht besteden aan beweging en gezondheid

Engelse taal De school oriënteert zich op het aanbod van Engels binnen de school

Les- en leertijd De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor les- en leertijd

Didactisch
handelen

De leraren hanteren het EDI model

Beroepshouding
en professionele
cultuur

De school ontwikkelt een eigen kwaliteitskaart voor de professionele beroepshouding

Didactisch
handelen

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn

Zorg en
begeleiding

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van de groep als geheel

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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14 Meerjarenplanning 2022-2023

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Onze school laat vakmanschap zien: de onderwijsprofessionals leren individueel en samen met als
doel het onderwijs te verbeteren

Ons onderwijs is activerend en toekomstgericht: op onze school worden de vakken rond
wereldoriëntatie en de expressieve vakken thematisch aangeboden met speciale aandacht voor
talentontwikkeling, onderzoekend leren en gezonde leefstijl

Onze leerlingen zijn betrokken, autonome en zelfstandige denkers

Op onze school staat samenwerking centraal: onze ouders en partners denken, beslissen en
helpen mee in het onderwijs in het belang van de ontwikkeling van onze kinderen

Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

Het team schoolt zich opnieuw in de visie en methodiek van de Vreedzame School

Actief
burgerschap en
sociale integratie

De school heeft een aanbod gericht op de bevordering van burgerschap en sociale integratie

Engelse taal De school oriënteert zich op het aanbod van Engels binnen de school

Didactisch
handelen

De leraren hanteren het EDI model

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn

Zorg en
begeleiding

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van de groep als geheel

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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15 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 10MR

Naam: Brede School de Lindenhoeve

Adres: Zellersacker 1104

Postcode: 6546 HC

Plaats: Nijmegen

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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16 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 10MR

Naam: Brede School de Lindenhoeve

Adres: Zellersacker 1104

Postcode: 6546 HC

Plaats: Nijmegen

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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