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1 Inleiding

1.1 Voorwoord
In dit schoolplan 2016-2020 behandelen wij beleidsterreinen die voortkomen uit: 

1. Het Strategisch beleidsplan van de Stichting Fluvium, waarin voor de stichting als geheel en dus onze school
specifiek beleid en ontwikkelpunten aangedragen worden. 

2. De kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader. 
3. De wet Beroepen in het onderwijs (BIO), waaruit competenties voor de leerkracht zijn afgeleid. 
4. Onze daltonidentiteit, het voorgaande schoolplan en de visie van waar wij als school willen zijn in 2020. (het

daltonbeleidsplan 2014-2018) 

De beleidsterreinen zijn het uitgangspunt en focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent dat wij deze beleidsterreinen:  

1. Beschrijven: Wat beloven we?  (Zie schoolplan) 
2. Periodiek (laten) beoordelen: Doen wij wat we beloven? 
3. Borgen of verbeteren Wat moeten wij borgen? Wat verbeteren? 

In de opbouw van het Schoolplan 2016-2020 zijn de beleidsterreinen opgenomen als afzonderlijke paragrafen (zie
inhoudsopgave). De stand van zaken wordt beschreven en er staan ambities geformuleerd voor de looptijd van het
plan. In hoofdstuk 4 Integraal personeelsbeleid wordt beschreven wat dit betekent voor de (competenties van de)
medewerkers.  

De onderscheiden beleidsterreinen in dit schoolplan komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie
van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader. In het hoofdstuk Personeelsbeleid beschrijven we de
competenties (in de geest van de wet Beroepen in het onderwijs) die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling van
onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in ons personeelsbeleid (SBL en daltoncompetenties)
Bijlagen

1. Dalton beleidsplan 2014-2018
2. Daltoncompetenties bovenop SBL
3. SBL competenties
4. (dalton)competentie boekje
5. Waarderingskader inspectie
6. Strategisch beleidsplan Fluvium 2016-2020

1.2 Doelen en functie schoolplan ods Meester Aafjes
Ons schoolplan beschrijft de visie voor 2020. Het is een vierjaarlijks reflectiedocument, waarin wij een planning maken
om deze visie te realiseren. In een cyclisch proces beschrijven wij wat we doen, plannen wij onze evaluaties, bepalen
we onze zwakke en sterke punten en stellen we ons nieuwe ambities. De borging realiseren wij door in onze
overlegstructuur planmatig onze afspraken aan de orde te stellen.   

Op basis van een vierjarig plan van aanpak stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In een jaarverslag blikken
we steeds terug of de verbeterdoelen gerealiseerd zijn. 

Het is een document voor team, ouders, bestuur en overheid: 

-He t schoolplan heeft als functie leerkrachten, leerteams en directie richting en houvast te geven voor de
kwaliteitsverbetering die opgepakt gaat worden.

- Het schoolplan geeft ouders inzicht in de doelen, die de school beoogt en daarmee ook de mogelijkheid om betrokken
te zijn bij de schoolontwikkeling.

- Het schoolplan geeft bestuur en inspectie handvatten om de voortgang en ontwikkeling van het onderwijs op onze
school te monitoren en te plaatsen binnen hun eigen kaders (strategisch beleidsplan, vernieuwde toezichtkader).

- Kwaliteitskaarten worden gebruikt om een beleidsterrein te bevragen. Deze kwaliteitskaarten staan in  het systeem
van WMKpo klaar. De school kan ook zelf deze kwaliteitskaarten bijstellen en opstellen. Om recht te doen aan de eigen
schoolsituatie stelt het team de vragen op. Daarbij wordt gebruik gemaakt van al bestaande vragen, die aangevuld
worden met eigen vragen. Wij stellen de vraag meestal op, als ik............ Wij willen namelijk het antwoord van de
betrokkenen weten en niet weten wat hij/ zij denkt dat anderen doen. De vragen worden gescoord op een 4 puntschaal
of niet van toepassing. Wij stellen zelf in dat een gemiddelde score van 3 voldoende is.
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-Jaarplan wordt opgesteld om een richtlijn te hebben voor de beleidsterreinen en verbeterpunten die opgepakt gaan
worden.

- Jaarverslag wordt opgesteld om verslag te doen van wat er terecht is gekomen van de goede voornemens die we
hadden in het jaarplan.
Bijlagen

1. Toezichtkader Inspectie voorlopig 2016
2. Waarderingskader 2017
3. Strategisch beleidsplan Fluvium 2016-2020

1.3 Procedures voor opstellen en vaststellen schoolplan ods Meester Aafjes
Het Schoolplan beschrijft onze visie en ambities voor 2020 en de weg die wij de komende 4 jaar zullen bewandelen om
dat doel te bereiken. 

Het team heeft meegedacht aan missie en visie.

Het team is betrokken bij de uitvoering van het schoolplan binnen leerteams (eigenaarschap). Deze leerteams dragen
de elementen aan voor het volgende schoolplan.

In jaarplannen beschrijven we de beleidsterreinen die in de tijd aan de orde komen. Het leerteam dat wordt toegewezen
aan het beleidsterrein, evalueert dit m.b.v. kwaliteitskaarten, stelt een verbeterplan op en draagt zorg voor de
uitvoering. Het leerteam management bepaalt of het verbeterplan en nieuwe ambities passen binnen de totale visie van
de school.

In het evaluatiedocument beschrijven de leerteams de evaluatie en nieuwe ambities. Daarnaast wordt ook verslag
gedaan van wat het leerteam heeft ondernomen. Afhankelijk van het beleidsterrein is dat de basis voor een nieuwe
evaluatiecyclus over twee jaar of de basis voor het volgend schoolplan.

Het schoolplan, de jaarplannen en jaarverslagen worden besproken in de daarvoor bestemde teamvergadering,
vastgesteld in het overleg met de medezeggenschapsraad en ter kennisgeving voorgelegd aan het bestuur. De
activiteiten van de leerteams worden via de nieuwsbrief regelmatig naar ouders gecommuniceerd.  Op individueel
niveau vinden schoolplan, jaarplan en jaarverslag een plaats binnen de gesprekkencyclus (klassenconsultatie,
functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, POP).

Schoolplan: algemene ambities voortkomend uit visie 2020. 

Jaarplan: welke beleidsterreinen geëvalueerd worden d.m.v. een kwaliteitskaart.

Verbeterplan per beleidsterrein: aanvullende specifieke ambities voorkomend uit evaluatie / kwaliteitsmeting.

Jaarverslag: directie verzamelt leerteam evaluaties als basis voor het volgende schoolplan.

1.4 Bijlagen
  Ter verdieping en verheldering van dit schoolplan verwijzen we naar de volgende bijlagen:

1. Strategisch beleidsplan stichting Fluvium         2016-2020
2. Schoolgids                                                               
3. Zorgplan 2012-2016
4. Schoolondersteuningsprofiel 2016-2018                                    
5. Leerling statuut: toelating en verwijdering                                 
6. Protocol (on)gewenst gedrag                                                     
7. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling                 
8. Protocol langdurig zieke kinderen
9. Risico-inventarisatie en evaluatie (Ri. en E.)                         

10. Arboplan stichting Fluvium
11. Dalton beleidsplan 2014-2018                                 
12. Gesprekkencyclus stichting Fluvium 2014               
13. Normjaartaak stichting Fluvium                                
14. Calamiteitenplan ods Meester Aafjes (BHV)
15. Rekenbeleidsplan                                                      
16. Taalbeleidsplan                                                           
17. Protocol Hoogbegaafdheid
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18. Kenmerken schoolpopulatie
19. Protocol rouwverwerking                                            
20. Protocol medicijn verstrekking                                   
21. Het inspectierapport d.d.2 april 2013                       
22. De uitslagen van de Oudervragenlijst
23. De uitslagen van de Leerlingenvragenlijst
24. De uitslagen van de Lerarenvragenlijst
25. De uitslagen van de Vragenlijsten Sociale en fysieke veiligheid Ouders
26. De uitslagen van de Vragenlijsten Sociale en fysieke veiligheid Leerlingen
27. De uitslagen van de Vragenlijsten Sociale en fysieke veiligheid Leraren
28. Opbrengsten
29. Burgerschap
30. Schoolklimaat                                                               
31. Toetskalender                                                              
32. Lessentabel
33. Meerjarenplanning Leermiddelen                                
34. Personeelsbeleid
35. SBL competenties                                                       
36. Daltoncompetenties bovenop de SBL competenties. 
37. Competentieboekje leerkrachten                                
38. waarderingskader 2017                                               
39. Personeelssterkte                                                         
40. Ziekte verzuim                                                              
41. Leeftijdsverdeling                                                          
42. Missie team 2015                                                          
43. Missie   Fluvium                                                            
44. visie team 2015                                                             
45. Schoolrapport jury excellente scholen 2015                   
46. Kanjertraining (workshop)                                              
47. Kanvas                                                                           
48. sociale veiligheidslijst 2013 leerkrachten                      
49. Cultuurbeleidsplan                                                               
50. Methode en toetsen overzicht                                       
51. VVE beleid gemeente Geldermalsen                           
52. ICT beleidsplan Fluvium                                           
53. Samenvatting onderzoek 2-taligonderwijs                
54. Iris Connect                                                              
55. Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen            
56. Nieuwe CAO uitleg                                                   
57. POP en opleiding                                                      

1.5 Verbeterpunten

Verbeterpunt Prioriteit

Het toevoegen van verbeterpunten met betrekking tot het voorwoord van het schoolplan
voegen we toe op het moment dat deze geconstateerd worden.

gemiddeld
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1.6 Bestuur en kwaliteitszorg bovenschools
Kwaliteitszorg algemeen

Onze school – en stichting Fluvium - onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. Op schoolniveau zijn onze ambities
vastgelegd in het Schoolplan. Op stichtingsniveau wordt kwaliteit en kwaliteitszorg beschreven in het strategisch
beleidsplan 2016-2020.  We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende beleidsterreinen) en we zorgen
ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen op schoolniveau en op stichtingsniveau de ambities systematisch en
cyclisch (zie evaluatieplan, hoofdstuk 7.10) en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit.
Hierbij maken we gebruik van: 

• ‘Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs’ (WMK PO).

• Een interne auditcommissie,

• Een medewerker kwaliteit en onderwijs,

• Een gesprekkencyclus met de directeuren waarin de stand van zaken op de school wordt besproken,

• Monitoring van de eindresultaten en de tussenresultaten,

• Doelmatige inzet van middelen uit de prestatiebox .

Van belang is ook dat ons kwaliteitszorgsysteem gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid en met name aan de
gesprekkencyclus. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de in
het strategisch beleidsplan vastgestelde beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de
schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. De competenties van onze
medewerkers zijn vastgelegd in een competentieboekje per school. 

1. Wij hebben inzicht in de kenmerken van onze leerlingenpopulatie

2. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan en het strategisch beleidsplan)

3. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities die vastgelegd zijn in ons
strategisch beleidsplan en jaarplan op stichtingsniveau en in onze Kwaliteitskaarten (zie dit schoolplan) op schoolniveau
minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden. Een en ander wordt inhoudelijk vastgelegd in het jaarverslag van
stichting Fluvium en in het jaarverslag van onze school.

4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren middels de vragenlijst
uit WMK PO.

5. Wij werken planmatig aan verbeteringen: op schoolniveau vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag
en op stichtingsniveau vanuit de documenten strategisch beleidsplan, jaarplan en jaarverslag. Er zijn
stichtingsbeleidsplannen aanwezig op deelterreinen zoals bijvoorbeeld ICT.

6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn, door de voortgang te analyseren tijdens
vergaderingen.

7. Wij borgen onze kwaliteit o.a. door zaken op schrift vast te leggen. Deze documenten zijn te vinden op de X schijf
van de stichting en op de Y schijf die toegankelijk is voor alle scholen.

8. Wij rapporteren aan belanghebbenden -inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders - middels nieuwsbrieven, jaarplan
en jaarverslag en de website van stichting Fluvium.

9. Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen middels ons veiligheidsbeleidsplan , sociale
veiligheid vragenlijsten voor leraren, leerlingen en ouders en de vierjaarlijkse risico evaluatie en inventarisatie (2016).

Meervoudige publieke verantwoording 

Onze school – en stichting Fluvium - legt systematisch verantwoording af aan de verschillende stakeholders. Onze
leerlingen informeren we via de leerlingenraad. De ouders ontvangen met regelmaat een nieuwsbrief en tevens geven
we relevante informatie via de website van de school en de stichting. Ook de schoolgids is een belangrijk medium om
ouders op de hoogte stellen van zaken die van belang zijn. Vanzelfsprekend informeren we de (G)MR. Daarnaast voert
de directie één keer per jaar een gesprek met onze bestuurder (gekoppeld aan de managementrapportage en
gesprekkencyclus). Centraal in onze rapportages staan de opbrengsten van de school (in de meest brede zin):

De beleidsmedewerker onderwijs monitort voor het bestuur;

De directie en intern begeleider monitoren voor de school:
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• Eindopbrengsten

• Tussenopbrengsten

• Sociale opbrengsten

• Realisatie verbeterdoelen

Hierbij wordt inzicht verkregen in de opbrengsten over een langere termijn.

Sinds 2013 maken we gebruik van het Schoolvenster Scholen op de kaart (een product van Vensters voor
Verantwoording). De school heeft de taak om de informatie daar waar noodzakelijk of gewenst aan te vullen en te
voorzien van school specifiek commentaar.

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 voor 1 augustus jaarlijks aan bij de inspectie

2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de wet op het primair onderwijs en de inspectie stelt en wordt indien nodig
geactualiseerd.

3. Het schoolplan leveren wij tijdig en minimaal eenmaal per vier jaar aan bij de inspectie

4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt

5. Het zorgplan van ons samenwerkingsverband BePO leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het
samenwerkingsverband)

6. Het zorgplan van BePO voldoet aan de eisen die de wet en de inspectie stelt

7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd, dat wil zeggen 7520 uur minimaal over een periode van acht jaar.

8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m 8

Strategisch beleid

Stichting Fluvium beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). Daarin worden onderscheiden zeven
strategische thema’s:

1. Brede doorgaande leer- en ontwikkellijn

2. Passend Onderwijs

3. Educatief Partnerschap

4. Vakmanschap: state of the art

5. Professionele leergemeenschap

6. Uitdagend werkgeverschap en de gedeeld leiderschap

7. Duurzame huisvesting en voorzieningen.

 Voor onze school zijn per resultaatgebied de volgende aandachtspunten (verbeterpunten) van belang:

Beleidsterreinen Verbeterpunten 

Onderwijs Brede doorgaande leer- en ontwikkellijn

Passend Onderwijs 

Organisatie Professionele leergemeenschap 

Educatief Partnerschap 

Personeel Vakmanschap: state of the art 

Uitdagend werkgeverschap en gedeeld leiderschap 

Huisvesting Duurzame huisvesting en voorzieningen 

Inspectiebezoeken 
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Het bestuur van stichting Fluvium krijgt eenmaal per jaar bezoek van de inspectie waarbij de stand van zaken van de
stichting en alle scholen besproken wordt. Hierover wordt gerapporteerd in het jaarverslag. Het bestuur is na afloop van
een inspectiebezoek aanwezig bij de terugkoppeling op de school De bestuurder schrijft samen met de directeur een
reactie op het concept rapport.

 Onze school heeft op 2 april 2013 een schoolbezoek gehad, in het kader van het vierjaarlijkse onderzoek, van de
Inspectie van het Onderwijs. We beschikken over een rapport met de bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft de
volgende onderdelen beoordeeld: Kwaliteitszorg, Zorg en begeleiding, Opbrengsten en Wet- en regelgeving. De
inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op het merendeel van de onderzochte
onderdelen op orde is. Er zijn nauwelijks tekortkomingen.
Bijlagen

1. Wet en regelgeving
2. Strtegisch beleidsplan 2016-2020
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting  

Naam stichting: [NAAM STICHTING]

Bestuurder: Dhr./Mw. Drs. A. Burlet

Adres + nr.: De Panoven 29 

Postcode + plaats: 4191 GW Geldermalsen

Telefoonnummer: 085-2734660

E-mail adres: info@stichtingfluvium.nl

Website adres: www.stichtingfluvium.nl

Gegevens van de school  

Naam school: ods Meester Aafjes

Directeur: Dhr. W.J. Snel

Adres + nr.:  J.H. Lievense van Herwaardenstraat 2

Postcode + plaats: 4194 RR Meteren

Telefoonnummer: 0345-581158 doorkiesnummer 1

E-mail adres: w.snel@meesteraafjesschool.nl

Website adres: www.odsmeesteraafjesschool.nl

2.2 Kenmerken van het personeel
De directie 

De directie wordt gevormd door Willem Snel en Stanley Willems.

Willem Snel is vanaf 1978 werkzaam in het openbaar basisonderwijs. De ods Meester Aafjes is zijn vijfde school. Sinds
1991 is dit de derde school waar hij directeur is. Onder zijn leiding heeft de school in 2001 het daltonpredicaat
verworven. Hij heeft de schoolleiders opleiding afgerond.

Stanley Willems is sinds 2002 werkzaam in het openbaar basisonderwijs en op de ods Meester Aafjes. Eerst als
groepsleerkracht, waarnaast hij ook het ICT beleid van de school heeft vormgegeven. Vanaf 2012 is hij adjunct-
directeur van de school. Hiervoor heeft hij de opleiding Middenmanagement afgerond. Sinds november 2014 is hij ook
bovenschools ICT-er van stichting Fluvium.

Beiden hebben recent de opleiding Daltonmanagement, de opleiding Opbrengstgericht Leiderschap en de opleiding
Onderwijskundig Leiderschap behaald.

Het team

De ods Meester Aafjes is een 16-klassige school, met in de afgelopen 10 jaar meer dan 400 leerlingen. Het aantal
teamleden is dan ook navenant. In schooljaar 2014/2015 werkten er 28 personen op de school, waarvan 17 in deeltijd.
De gemiddelde leeftijd van het team is ongeveer 42 jaar

Er zijn verschillende specialismen binnen de school. Er is fulltime een intern begeleider werkzaam, mevr. Jacqueline
van Burk. Zij is in samenwerking met de school opgeleid tot MSc. in de orthopedagogiek. De leerkrachten specialiseren
zich meer en meer in bepaalde onderwijskundige gebieden. Zo zijn er leerkrachten gespecialiseerd in Rekenen, Taal,
spelling, ICT, cultuur, etc. De school hanteert een strak protocol met betrekking tot na- en bijscholing van het
personeel. Alle leerkrachten hebben de verplichting tot het behalen van het diploma leerkracht Dalton onderwijs.
Daarnaast volgt het team regelmatig, individueel, dan wel als team, cursussen ter verdieping en verbetering van het
dalton onderwijs. De centrale rol in de ontwikkeling van de individuele leerkracht heeft het Persoonlijk
Ontwikkelingsplan. Daarin wordt vastgelegd aan welke doelen de leerkracht gaat werken.  
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Bouwteams  Overleg en samenwerking van  parallel collega’s en  bouw (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8) zorgen voor de horizontale
communicatie binnen de school. Hier bespreken , plannen en leren we van en met elkaar op basis van ons dagelijks
werk. 

Leerteams  krijgen opdrachten ter ontwikkeling van de vakgebieden en beleidsterreinen op basis van het schoolplan. In
de leerteams zijn leerkrachten uit de verschillende bouwen vertegenwoordigd. Dit zorgt voor de verticale communicatie
binnen de school.

De gezondheid van het team loopt risico’s op het vlak van stress, werkdruk(te), maar ook werkomstandigheden. Binnen
onze leerteams werken we aan onze professionaliteit, daartoe behoort ook het in banen leiden van werkervaringen.  Het
is een constante zorg om de gezondheid op peil te houden. Daarvoor is het van belang dat we ons werk ook kunnen
doen in een schoon en nieuw gebouw. Onze aandacht richten we dan ook op het up to date houden van het gebouw
en omgeving. Daarbij worden leerlingen, ouders en leerkrachten betrokken.

Samenwerking met obs Est

Sinds 1 augustus 2015 werkt de ods Meester Aafjes te Meteren samen met de obs Est uit Est. Het betreft een
samenwerking tussen een grote en een kleine school. Doelstelling is gebruik maken van elkaars expertise ter
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Samenwerking met "De Plantage".

In de naastliggende wijk van de school "De Plantage" zal door de toename van het aantal huizen langzaam meer
behoefte komen aan onderwijs. De ods Meester Aafjes start met een dependance. Deze dependance zal echter een
vernieuwend concept krijgen met een eigen karakter. In najaar 2016 zal de eerste "bouw" starten.
Bijlagen

1. Personeelssterkte
2. Ziekteverzuim
3. Leeftijdsverdeling ods Meester Aafjes

2.3 Kenmerken van de leerlingen
De ods Meester Aafjes is ingedeeld in schoolgroep 2 (bron: CITO). 

Naast bewoners van Meteren bestaat de schoolbevolking uit kinderen van gezinnen die vanuit de Betuwe en onder
andere de Randstad in het dorp Meteren zijn komen wonen. 
De ods Meester Aafjes is gevestigd in de wijk Kalenberg, maar krijgt door haar (dalton) onderwijs leerlingen niet alleen
uit de wijk, maar ook uit het dorp Meteren en de omliggende dorpen in de gemeente Geldermalsen en Neerijnen.
Het percentage allochtonen is laag. Zo’n 3% van de leerlingen is van niet-Nederlandse afkomst*. In enkele gevallen
heeft de afkomst gevolgen voor het onderwijs. Dit speelt bij zowel de allochtone, als de autochtone leerlingen. De
laatste jaren zien we een stijging van het aantal leerlingen dat een overstap wil maken van de kleine dorpsscholen uit
de omgeving. Deze leerlingen vinden tot op heden goed hun plaats in ons dalton onderwijs. We zien dat deze
leerlingen in de voorgaande jaren een flinke achterstand hebben opgelopen in hun onderwijs. Binnen ons zorgsysteem
zien we dat deze leerlingen over het algemeen de opgelopen achterstand langzaam inlopen.
* De toedeling van gewichten ging in het verleden uit van onder andere de allochtone afkomst van leerlingen. Door
verandering van de wet wordt nu gekeken naar opleidingsniveau van ouders. In het geval van geadopteerde kinderen
wordt hierbij voorbij gegaan aan de realiteit dat adoptieouders over het algemeen goed geschoold zijn en dit van de
biologische ouders niet bekend is. Op de ods Meester Aafjes hebben we een redelijke groep adoptiekinderen (1%), die
in de laatste jaren is toegenomen. Een adoptiekind krijgt geen extra leerlinggewicht toebedeeld vanuit de overheid. Er
vindt dan ook geen correctie plaats voor deze kinderen in de gemiddelde opbrengst van de school. De correctie op
basis van leerlinggewicht vindt niet plaats, terwijl wij wel zien dat deze categorie leerlingen zijn invloed heeft op de
gemiddelde opbrengst van de groep of school.
De CITO scores van de eindtoets laten over de afgelopen 15 jaar gemiddeld genomen een gestage vooruitgang zien
van onze resultaten. Belangrijker is dat we zien dat de opbrengsten van de tussentoetsen van groep 3 t/m 8 de laatste
jaren sterk omhoog gegaan zijn. (We zien dus resultaten van onze aanpak. De beoordeling van het resultaat van ons
onderwijs is dus niet het resultaat van groep 8, maar van de hele schoolloopbaan. (We zijn benieuwd of dit ook leidt tot
een hoger resultaat opbrengst eindtoets.)
Over het algemeen hebben we een (meer dan) "gemiddelde" schoolbevolking. Toch zijn hier en daar ook leerlingen
met hun zorg aanwezig.
De leerling kenmerken worden gebruikt voor het afstemmen van het onderwijs. Wij doen dit binnen de 1-zorgroute.
Hierbij gaan we niet uit van het gewicht van de leerlingen, wat bepaald wordt op basis van het opleidingsniveau van de
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ouders. We stellen de onderwijsbehoeften vast op basis van de resultaten die de leerling tot op heden heeft laten zien.
Binnen ons groepsplan geven we een deel van deze onderwijsbehoeften een plaats om ons onderwijs mede vorm te
geven.
� zie ook hoofdstuk  Opbrengsten (van het onderwijs).
Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs van start gegaan. Daarmee heeft de financiering van de zorgleerling via de
rugzak zijn langste tijd gehad. In 2013 / 2014 hadden wij 5 rugzakleerlingen en in 2014 /2015 nog maar 1 en in 2015 /
2016 hebben wij geen rugzakleerlingen meer, maar is er sprake van plusarrangementen bij het swv Bepo. De
organisatiestructuur voor de leerlingen met zwaardere zorg is daarmee veranderd. Voor onze school hebben wij nog
geen veranderingen gezien, waar wij moeite mee hebben. Als school hebben wij al vele jaren de zorg hoog in het
vaandel staan en zijn we er voorstander van om elk kind zijn plekje te gunnen op de reguliere basisschool. We kunnen
nog niet zeggen dat dat ons lukt voor 100% van de leerlingen, maar we benaderen dat percentage al wel.
In het kader van Passend onderwijs zal het toelatingsbeleid veranderingen ondergaan. We hebben hiervoor ons
zorgprofiel beschreven. Op basis daarvan proberen we een juiste omschrijving samen te stellen voor de leerlingen die
we tot onze doelgroep rekenen en voor wie wij op een adequate wijze het onderwijs kunnen verzorgen.
In samenspraak met de ouders neemt de school de beslissing dat een kind naar een andere vorm van onderwijs gaat,
als dat in het belang van het kind, maar ook in het belang van de andere kinderen, is.
De school heeft sinds 10 jaar een aantal van rond de 400 leerlingen. Voor de Betuwe wordt gesproken over
krimppercentages van 30%. De ods meester Aafjes zal hier zeker niet aan ontkomen. In de komende jaren zullen we
dan ook de ontwikkeling van het leerlingen aantal streng volgen. Met ons (Personeels)beleid zullen we daar op
anticiperen.
Met ingang van schooljaar 2015/2016 is de ods Meester Aafjes een samenwerkingsverband gestart met de obs Est te
Est. Deze samenwerking impliceert dat beide scholen door 1 directie worden aangestuurd en dat beide scholen hun
expertises delen.
In de naastliggende wijk van de school "De Plantage" zal door de toename van het aantal huizen langzaam meer
behoefte komen aan onderwijs. De ods Meester Aafjes start met een dependance. Deze dependance zal een
vernieuwende opzet krijgen met een eigen karakter. In najaar 2016 zal de eerste "bouw" starten.
Bijlagen

1. Overzicht kenmerken van de leerlingen (gewichten, e.d.)
2. Opbrengsten van de leerlingen
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2.4 Kenmerken van de ouders en de omgeving
Kenmerken ouders en omgeving 

De ouders van de leerlingen van de school wonen in Meteren of directe omgeving, zoals naburige dorpen. De ouders
uit het dorp Meteren kun je opdelen in hoger en lager opgeleiden. De mensen uit de wijk Kalenberg zijn over het
algemeen van een gemiddelde tot hogere opleiding. In de sociale woningbouw is met name een gedeelte lager
opgeleiden te constateren. De wijk Kalenberg is een nieuwe wijk van Meteren (gebouwd in de afgelopen 15 jaar). Een
groot deel van de groei van de ods Meester Aafjes kan verklaard worden uit deze nieuwbouw, maar ook de uitstraling
van de openbare school en het Dalton onderwijs hebben hier zeer zeker aan bijgedragen.

Veel gezinnen hebben twee werkende ouders. In de afgelopen 5 jaar hebben we een stijging van echtscheidingen
kunnen waarnemen. Het landelijk gemiddelde wordt hierbij zeker gehaald. Dat is in de ene groep meer dan in de
andere. In ons onderwijs houden we hier rekening mee en besteden we ook aandacht aan dit soort situaties.

Ouders zijn bereid om de school te helpen waar dat gevraagd wordt. In de afgelopen jaren hebben we de
betrokkenheid van de ouders kunnen versterken. Hun eigenaarschap is daarmee verhoogd. We zien dat ouders hun
verantwoordelijkheid nemen, waardoor de school de kinderen nog meer kan bieden dan het onderwijs. We zien dan
ook dat de organisatie van activiteiten nog niet altijd makkelijk is, maar wel sterk vereenvoudigd.

De ouders hebben gekozen voor openbaar onderwijs. Alle ouders hebben ondanks of dankzij hun achtergrond gekozen
voor deze vorm van onderwijs. De achtergronden zijn van niet religieus tot christelijk, Jehova, islamitisch of een andere
levensbeschouwing. Ouders willen het beste voor hun kind in een samenleving waarin een ieder respect heeft voor een
ander.

De groep bewoners van de wijk Kalenberg bestaat voor een groot deel uit forensen. In het dorp is nog een deel van de
oude beroepen, agrariër, timmerman, schilder, winkelier, e.d. te vinden.

De bewoners hebben contact via de school, bij een groot feest, het Elfdorpenspel en Koninginnedag. De voetbalclub is
ook een plaats waar men elkaar ontmoet. Voor overige sporten gaat men naar Geldermalsen.

De school is de centrale plaats van de wijk. Ouders worden betrokken bij de school. De school bemoeit zich ook met
zijn omgeving. Dit gebeurt op het gebied van de speeltuin, het verkeer, sociale controle (ouders van oud-leerlingen
worden aangesproken, over het gedrag van hun kinderen, maar ook probeert de school de overlast van andere
kinderen tegen te gaan), etc.

Er zijn contacten met politie en gemeente als dat nodig is. De school organiseert regelmatig opvoedende activiteiten
voor de leerlingen.
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2.5 Sterkte-zwakteanalyse
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 beleidskeuzen.

STERKE KANTEN SCHOOL ONTWIKKELKANTEN SCHOOL

* Onderwijs visie / Dalton Ouderparticipatie met betrekking tot de
onderwijsresultaten van hun kinderen.

* Identiteit De verbeter mogelijkheden die we analyseren uit de
gescoorde kwaliteitskaarten.

* Opbrengstgericht werken Zelfgestuurd onderwijs

* Sterke zorgstructuur Habits of Mind

 * Handelingsgericht werken (weektaak)  Eigenaarschap

 1-zorgroute  

 Dalton: coöperatief werken, zelfstandigheid reflecteren,
effectiviteit, verantwoordelijkheid geven en nemen

 

 Passend onderwijs  

 Ambitieus team  

 Professionele, lerende organisatie (POP, nascholing,
leerteams)

 

 Management team (leerteam)  

 Ouderparticipatie  

KANSEN BEDREIGINGEN

* Dalton ontwikkelingen * Privacy waarborging

* Eigenaarschap alle betrokkenen * Aansturen / informatie beleidsvormende instituten (PO-
raad, Stichting, School aan Zet, SWV,, etc.)

* ICT en schoolvisie * Overdracht leerling gegevens, scholen , uitgeverijen,
etc. .

 * Krimp * Onduidelijkheden externe instanties (jeugdzorg,
pleegzorg, etc.)

 * Ouders en Dalton  * Verdeling financiële geldstromen (subsidies, e.d.) 

 * Vroeg voorschoolse educatie  Bouw nieuwe school Plantage

 * Bouw school Plantage  Krimp

 * Professionalisering / ontwikkeling team  

 * Ontwikkeling zaakvakken  

 * Inspectie bezoek en visitatie NDV  

 * Jury excellente school  
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2.6 Landelijke ontwikkelingen
1. Veel aandacht voor opbrengstgericht werken                

De landelijke ontwikkeling van de laatste jaren waren gericht op opbrengstgericht werken. De ods Meester Aafjes heeft
in het kader van Dalton effectiviteit de opbrengsten altijd als belangrijk gezien.Wij laten ons echter niet afleiden van de
ideële doelstelling van het Dalton onderwijs waarbij elk kind in zijn kracht geplaatst wordt. We zien dat de inspectie haar
focus ook meer legt op onze doelstellingen.
2. V eel aandacht voor handelingsgericht werken (differentiatiemodel)
Het handelingsgericht werken is voor onze school het uitgangspunt. Hier vinden ontwikkelingen plaats op het terrein
van doelgericht werken (doelgerichte weektaak).
3. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen
Als Dalton school richten wij ons al jaren op de sociale ontwikkeling van de school. Ter ondersteuning van ons Dalton
onderwijs maken wij gebruik van De Kanjertraining, Habits of Mind, etc..
4. Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling)
ICT en mediawijsheid hebben een centrale rol in onze school. We staan positief kritisch tegenover het gebruik van ICT.
Op basis van onze ervaringen en onderzoek bepalen wij de mate van inzet.
De komende jaren zoeken wij de weg om ICT te verbinden aan de schoolvisie.
Mediawijsheid is van belang voor de voorbereiding van de leerlingen in de maatschappij. Kansen en bedreigingen
komen daarbij aan de orde.
5. Invoer passend onderwijs
Passend onderwijs zal in de komende jaren verder uitgebouwd worden. Als professionals zien we mogelijkheden om
onze eigen professionaliteit te verhogen, waardoor we leerlingen met meer / complexere problematiek binnen ons
reguliere onderwijs een plaats kunnen geven. Een en ander is verwoord in het School Ontwikkelings Profiel (SOP) van
de school. Hoe de mogelijkheden van externe begeleiding vormgegeven en gefaciliteerd gaan worden, is een
ontwikkeling die regionaal, binnen het nieuwe samenwerkingsverband plaatsvindt. Wij worden op dit moment nauwelijks
geconfronteerd met leerlingen, waarvoor wij niet in staat zijn om onderwijs te realiseren.
6.De rol van de leraar komt steeds centraler te staan
  De rol van de leraar staat op de ods Meester Aafjes voortdurend in de picture. De professionele ontwikkeling van het
individu in een professioneel team staat daarbij centraal. De ontwikkelingen van ons (Dalton) onderwijs en het komen
en gaan van leerkrachten maken dit tot een voortdurend centraal thema. 
7. Scholing en benutting van de professionele ruimte door de leraren
Binnen ons team vindt in ruime mate scholing plaats. Wij doen dit binnen onze school (leerteams), maar ook extern
(stichting, opleidingen, hoge scholen, etc.) 
8. Ontwikkelingen met betrekking  tot excellente scholen
We stellen ons als school hoge doelen. Zo willen wij ons inzetten om elke leerling in zijn kracht te plaatsen.
Eigenaarschap is wat we willen ontwikkelen bij alle bij school betrokken partijen (leerling, leerkracht en ouders) Dalton
staat centraal, waarbij vertrouwen en verantwoordelijkheid de basis vormen voor deze ontwikkeling. Het project
Excellente scholen en de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV-visitaties) geeft ons de mogelijkheid om de visie van
externen bij deze ontwikkeling te betrekken.
9. Ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording van kengetallen (Venster PO, Scholen op de kaart)
Deze ontwikkelingen lopen dwars door de ontwikkelingen die we als school al jaren geleden ingezet hebben. Dit levert
voor alsnog dubbel werk (SOK en website) op, waardoor andere door ons gewenste ontwikkelingen later gerealiseerd
gaan worden. 

2.7 Verbeterpunten

Verbeterpunt Prioriteit

Wanneer wij verbeterpunten constateren met betrekking tot de school beschrijving zullen wij
die hier noteren.

gemiddeld
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3 Onderwijskundig beleid

3.1 De missie van ods Meester Aafjes
Missie stichting Fluvium 
De ods Meester Aafjes valt onder stichting Fluvium. De missie van de stichting is “het stimuleren en waarborgen van
kwalitatief hoogwaardig, innovatief, opbrengstgericht en gevarieerd openbaar onderwijs, waarin veel aandacht is voor
samen leren, samen werken en samen leven, teneinde door ons onderwijs een fundamentele bijdrage aan de
ontwikkeling van elk kind te leveren”.

Missie van ods Meester Aafjes: 

De Meester Aafjesschool zorgt ervoor dat leerlingen ‘alle’ uitdagingen in de wereld aankunnen. 

Openbaar

Onze school is een openbare Daltonbasisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Respect en wederzijds respect is voor
ons een uitgangspunt en een doelstelling om onze bijdrage aan een gezamenlijke maatschappij te leveren. De school
staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. In ons onderwijs zorgprofiel staat
beschreven voor welke leerlingen wij goed onderwijs verzorgen.

Wij werken aan de totstandkoming van evenwichtige mensen, die zelf respect verdienen, maar ook respect hebben
voor de andere mensen in de maatschappij. Wij zorgen voor het ontwikkelen van zelfstandige leerlingen die op een
goede wijze samen leren werken met andere leerlingen.  Voor een evenwichtige mensontwikkeling zijn zelfontplooiing,
levensbeschouwelijke thema’s en culturele vorming van belang.

Op onze school zorgen we dat kinderen zich ontwikkelen tot volwaardige burgers in een pluriforme samenleving.
Daartoe besteden we veel aandacht aan het omgaan met elkaar en aan waarden en normen. Ieder kind is uniek en
ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke wijze. Bij zo’n ontwikkeling past een individuele benadering. Ons
onderwijs besteedt veel aandacht aan de sociale, emotionele, cognitieve, zintuiglijke, motorische en creatieve
ontwikkeling. Dit zien we als voorwaarden voor de verwerving van kennis, inzicht, vaardigheden en verhoudingen.

Dalton

Onze specifieke dalton kernwaarden zijn:  Zelfstandigheid, Vrijheid in gebondenheid, Samenwerken, Reflecteren,
Effectiviteit en Borging(Dalton). 

Andere kernwaarden

- We gaan er van uit dat elk mens in staat is verantwoordelijkheid te dragen. Dit leidt tot een democratische
grondhouding.

- We bieden een veilig, ondersteunend klimaat om te zorgen dat het kind zo zelfstandig mogelijk met de omgeving
omgaat. 

- Door elk kind te benaderen als open, communicatief en redelijk, wordt persoonlijke groei geboden. 

- Leerkrachten hebben vertrouwen in de positieve bedoelingen van het kind. 

- In het spanningsveld van individuele belangen en belangen van de groep leert het kind zijn positie te bepalen. 

Rechten van het kind

Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights states that ‘Everyone has the right to freedom  of opinion and
expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to  seek, receive and impart
information and ideas through any media and regardless of frontiers.’ Media  and information literacy (MIL) equips
citizens with competencies needed to seek and enjoy the full  benefits of this fundamental human right. 

 Het is ons doel om leerlingen voor te bereiden en te begeleiden naar een passende vorm van vervolgonderwijs. 

Onze slogan is: 

 “Samenwerken vinden wij niet raar, leren doen wij van en met elkaar.”

Missiebeleid
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1. Missie, slogan en kernwaarden komen terug in het Daltonbeleidsplan, dat een belangrijke praktische leidraad vormt
voor ons onderwijs. Missie en visie zijn opgenomen in de schoolgids

2. De missie vormt de basis van de schoolontwikkeling en komt expliciet en impliciet naar voren tijdens
studiemomenten, (zorg)besprekingen en teamvergaderingen.

3. Missie en visie zijn opgenomen in een flyer. We hebben posters door de school om onze inzet dagelijks bewust te
maken voor alle betrokkenen.

4. Missie, slogan en kernwaarden komen minimaal 1 x per jaar expliciet aan bod in een personeelsvergadering

Streefbeelden

1. Ouders betrekken bij de cognitieve ontwikkeling van hun kind.

2. Gericht aandacht besteden aan duurzaamheid

3. We gaan “Evidence based” te werk.

4. Wij waarborgen de veiligheid en de privacy.

5. Het coöperatief leren is onderdeel van onze dagelijkse onderwijsroutine

6. We werken volgens het Daltonbeleidsplan

7. De ods Meester Aafjes is een moderne, zich ontwikkelende Daltonschool.

Bijlagen
1. Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
2. Missie team 2015
3. Missie Fluvium
4. Schoolgids 2016 / 2017
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3.2 De visie van de school
Visie stichting Fluvium 
Waar zijn wij naar op weg?
In 2020 is Fluvium een professionele leergemeenschap die het vertrouwen van haar belanghebbenden heeft. Ze heeft
dan haar in het strategisch beleidsplan beschreven ambitie, resultaten en voornemens, behaald. Alle Fluviumscholen
hebben - samen met ketenpartners - een doorgaande lijn in het leren en ontwikkelen van kinderen van 0 tot 13 jaar, die
ambitieus, breed, passend en onderscheidend is.

Visie van de ods Meester Aafjes
Visie op maatschappelijke positionering   
  Het bio-psychosociaal ecologisch model (Bron: Sameroff, 2010).

Het kind als individu neemt zijn eigen bagage mee (als mens, cognitief, zelfstandig, (zelf)verantwoordelijk), maar wordt
als lid van de maatschappij ook beïnvloed door de omgeving (coöperatief, respectvol, reflectief). De school zorgt voor
de meest optimale ontwikkeling, gebaseerd op meetbare en recente inzichten. Daarbij is educatief partnerschap (een
interactieve, innovatieve samenwerking tussen school, kind en ouders) van belang. Daarnaast wordt ook gebruik
gemaakt van ketenpartners in en om het onderwijs.

Dalton

Door invulling te geven aan de daltonkernwaarden  werken wij gezamenlijk aan de persoonsontwikkeling van de
leerlingen tot zelfstandige, verstandige  mensen in interactie met hun omgeving. Wij beschrijven in ons
daltonbeleidsplan 2016-2020 hoe wij dit in een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8 vorm geven. Gelukkige en
evenwichtige mensen komen tot beter leren. Deze persoonsontwikkeling binnen het daltononderwijs is een voorwaarde
om als mens klaar te staan om de 21 ste eeuw aan te kunnen.

Binnen het daltononderwijs hanteren wij het leerstofjaarklassensysteem, waarin het coöperatief leren centraal staat. De
aandacht gaat hierbij uit naar het individuele kind, werkend volgens de principes van de 1-Zorgroute, werkend volgens
het concept Passend Onderwijs.

Onderwijsinhoud

Wij werken ook aan de kennis en kunde van de leerlingen. De taalvaardigheid en rekenvaardigheid staan centraal in de
cognitieve vakken Nederlandse taal en bij rekenen en wiskunde. Daarbij is kennis van de wereld waar wij in leven, en
hoe wij daar mee om gaan, van groot belang. Hieraan wordt  gewerkt binnen de traditionele zaakvakken. Het
toepassen van de kennis en de kunde vindt o.a. plaats in de creatieve vakken. 
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Daarnaast volgen wij de maatschappij en verdiepen wij ons in wat de leerlingen als mens in de toekomst nodig hebben.
Dit krijgt zijn beslag in vakken als wetenschap en techniek en ICT.

Lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten
feitelijk onafscheidelijk zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect
en een goede relatie waarin het kind zich gekend voelt. Belangrijke (dalton)kernwaarden zijn:  effectiviteit ,
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflecterend vermogen en samenwerking. Daarbij zijn de volgende zaken van
groot belang: 

interactieve lessen: leerlingen betrekken bij het onderwijs 

onderwijs op maat: differentiatie

gevarieerde werkvormen (variatie = motivatie)

kwalitatief goede instructie

zelfstandig en samen leren

Leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren
te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan
zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig
aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie
aan de instructietafel. Leerlingen die de leerstof gemakkelijk in zich opnemen, krijgen extra ondersteuning op hun
niveau (pittige pepers). Voor alle leerlingen is een zorgstructuur opgezet, de 1-zorgroute. De leerlingen die daar buiten
vallen krijgen een eigen leerlijn.

Identiteit

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het
onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen,
besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden
aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

21st Century Skills

Wij geven leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de
21ste eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat
kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om
kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat door de ontwikkeling van digitale
middelen en media globale grenzen vervagen. Communicatie speelt (steeds meer) een centrale rol in onze
(toekomstige) samenleving. We besteden daarom gericht aandacht aan de 21st Century Skills:

- Samenwerking en communicatie

- Kennisconstructie

- ICT gebruik

- Probleemoplossend denken en creativiteit

- Planmatig werken

Dit heeft gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen)
en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). 

Team  

De kinderen ontwikkelen zich binnen een grote, openbare daltonschool met regionale functie die voldoende handvatten
biedt om kinderen op te leiden naar een evenwichtig bestaan.  

We bieden als daltonschool alle leerlingen ontwikkelingsmogelijkheden op motorisch, emotioneel, sociaal, cognitief en
moreel gebied. Onze leerlingen verwerven kennis en vaardigheden en leren deze toe te passen in de maatschappij. De
leerkracht is het inspirerende voorbeeld, betrekt de leerlingen bij hun eigen leerproces en maakt hen mede
verantwoordelijk.

ODS Meester Aafjes

Schoolplan 2016-2020 20



Op de daltonschool Meester Aafjes te Meteren bereiden we kinderen voor op hun toekomst. In een kansrijke omgeving
kunnen kinderen door zelfsturend en samenwerkend leren keuzes maken uit het leerstof aanbod, zodat elk kind het
maximaal haalbare bereikt.

We willen dat kinderen leren samenwerken, verantwoordelijkheid leren nemen en zelfstandig worden. We willen dat de
leerling uitermate betrokken is bij haar/ zijn eigen ontwikkeling. Daarbij staan reflecteren en effectiviteit centraal om een
optimale borging te realiseren.

We accepteren dat iedereen anders is en vinden het belangrijk dat er respect is voor elkaar en de omgeving:

• Ieder kind is uniek en gelijkwaardig. 

• Ieder mens is verschillend

• We werken aan de totale ontwikkeling van het kind

• We zijn zelfstandig en werken samen

• We werken en leren van en met elkaar

• We zijn creatief in doen en denken

De ods Meester Aafjes zorgt dat leerlingen ‘alle’ uitdagingen in de wereld aankunnen.

  Excellente school

Onze school streeft ernaar zich binnen de schoolplanperiode 2016-2020 te ontwikkelen als een excellente school. Wij
willen uitblinken, omdat wij ons betrokken voelen bij onze leerlingen. Wij tonen onze betrokkenheid in de ontwikkeling
van ons lesgeven. De leerling neemt daarbij de centrale plaats in. 

Het excellentiebeleid van de school

Onze excellentiebeleid richt zich op eigenaarschap van alle betrokkenen met als doelstelling een effectieve ontwikkeling
van de leerlingen te realiseren. Wij monitoren en meten dit door te kijken naar:

1. Resultaten

De school behaalt goede resultaten, breed opgevat, op verschillende terreinen: kernvakken; andere vakken; sociale
vaardigheden/ burgerschap/ cultuur/ vorming. De tussen- en eindresultaten zijn voor ons belangrijk. Wij stellen ons
normen waar wij aan moeten voldoen. De leerwinst voor de individuele leerling en groep zijn voor ons uitgangspunt
voor het bepalen van onze kwaliteit.

2. De omstandigheden waarin de school werkt

De school weet optimaal om te gaan met de omstandigheden waarbinnen de school moet werken (soort leerlingen,
variëteit leerlingen, locatie etc. ). In ons groepsoverzicht beschrijven wij de leerlingkenmerken. Dit overzicht is de basis
van ons groepsplan. In ons groepsplan bepalen we de doelen waar de leerlingen aan moeten voldoen. Door het op
gezette tijden toetsen van de leerlingen en dit te plaatsen in ons leerlingvolgsysteem meten wij de vooruitgang
(leerwinst) van de leerling. 

3. Inrichting van het onderwijsproces

De school heeft een goed inzicht in de schoolfactoren die aantoonbaar bijdragen aan de resultaten in brede zin en
geeft een duidelijke koppeling tussen deze factoren en de visie van de school op goed onderwijs. Dalton geeft richting
aan ons denken over onderwijs. In ons daltonbeleidsplan beschrijven wij op welke wijze wij de kernwaarden vorm
geven in ons onderwijs. Daar staat ook beschreven op welke wijze wij de doorgaande lijn opbouwen en waarborgen.

4. Verband tussen de inrichting van het onderwijsproces en de resultaten

De school realiseert verbetering van de onderwijsresultaten door het onderwijsproces en de schoolorganisatie te
versterken. Het lerend en verbeterend vermogen van de school is evident.  Als team zijn wij een lerend team. Wij
werken en ontwikkelen voortdurend aan ons daltononderwijs, ons zelf en onze organisatie. 

5. Educatieve Partners en inspectie

Het excellent zijn staat niet op zichzelf voor onze school. Wij kunnen dit alleen realiseren in samenwerking met onze
educatieve partners (de ouders) en externen. Voor ons is hierbij ook van groot belang de visie van inspectie van het
basisonderwijs, de visitatie van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) en de jury van excellente scholen. Zij geven
mede richting aan de ontwikkelingen van ons onderwijs.
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Bijlagen
1. Visie team 2015
2. Schoolrapport 2015 excellente school
3. Dalton beleidsplan 2014-2018
4. Dalton en 21 ste eeuws leren
5. Daltonidentiteit
6. reflectie
7. Einddoelen samenwerken
8. Kijkwijzer ontwikkelingslijnen
9. Indicatoren Dalton (oud visitatiekader)

3.3 Levensbeschouwelijke identiteit
De ods Meester Aafjes is een openbare school. Een openbare school is een ontmoetingsplaats van verschillende
levensovertuigingen, zonder dat een specifieke overtuiging centraal staat. Onze school staat open voor iedereen op
basis van wederzijds respect. Verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levensovertuiging
verzwijgen we niet. We gebruiken deze zelfs actief als uitgangspunt en is verweven in ons onderwijs. We besteden
structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke
vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling en actief burgerschap binnen de sociale cohesie. We vinden het belangrijk,
dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.
Met het onderwijs op onze school ontwikkelen kinderen zich tot volwaardige burgers in een multiculturele samenleving.
Daarom besteden we binnen ons Dalton onderwijs veel aandacht aan het omgaan met elkaar en aan waarden en
normen. Kinderen, ouders en leerkrachten vormen binnen de school de samenleving in het klein (burgerschap en
integratie). Daarom worden ouders, daar waar mogelijk, betrokken bij het leer- en opvoedingsproces. 

Onze ambities zijn:
1. De identiteit vorm geven met behulp van Dalton onderwijs;
2. Kennis overdragen t.a.v. verschillende levensovertuigingen;
Bovenstaande wordt op de volgende wijze geïntegreerd in ons onderwijs:
groep 1 t/m 8 dalton, normen en waarden
Groep 5 christendom vanuit naaste omgeving (ondersteuning van school-tv) gastlessen van de dominee.(protestant)
Groep 6 islam ( Wat geloof jij?)
Groep 7 hindoeïsme/ boeddhisme (Wat geloof jij? )
Groep 8 jodendom ( Wat geloof jij ?) Herhaling van verschillende geloofsovertuigingen aan de hand van verschillende
thema’s (Wereldwijd geloven, eigen keuze.)
3. We besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met jezelf,
de ander en de omgeving);
4. We besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie  (zie Actief burgerschap en Integratie)
5. We laten leerlingen bewust kennismaken en omgaan met de verschillen in de samenleving.  
Beoordeling
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team m.b.v. de kwaliteitskaarten
Levensbeschouwelijke identiteit (WMK-PO). De scores op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor
een analyse van dit beleidsterrein. Een leerteam zal op basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de
problematiek aanpakken door voorstellen te doen naar directie en team. Het leerteam draagt zorgt dat de
verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.

Omschrijving Resultaat

Levensbeschouwelijke Identiteit 2015 3,56

Bijlagen
1. Levens beschouwing en identiteit
2. Levensbeschouwing en ods Meester Aafjes
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3.4 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Dalton is voor ons een manier van leven, waarbinnen wij richtlijnen vinden voor alle betrokkenen, voor een goed sociaal
milieu binnen en buiten de school. Hoe wij daarmee omgaan, staat weergegeven in ons daltonbeleidsplan. Wij vinden
het belangrijk om onze leerlingen op te voeden tot verantwoorde burgers. Het sociaal-emotionele welbevinden van de
leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Wij besteden daarom structureel en systematisch aandacht aan
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Wij zetten de Kanjertraining hiervoor in. De Kanjertraining heeft
tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te
verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen. We observeren de leerlingen met regelmaat, leggen onze
bevindingen vast in een volgsysteem (Kanvas) en gebruiken de informatie bij het vaststellen van de onderwijsbehoeften
voor de groepsoverzichten en groepsplannen.  

Waar wij voor staan:

- Wij vullen twee keer per jaar vragenlijsten in om de SEO ontwikkeling van de leerlingen en de groep te volgen
(Kanvas).

- Door de Kanjertraining te volgen maken wij het bespreken van sociale problemen mogelijk.

- De leerlingen van groep 5 tot en met 8 vullen jaarlijks een kwaliteitskaart in met betrekking tot de sociale veiligheid en
de SEO.  Wij hebben zo goed zicht op de sociale ontwikkeling van de leerlingen en signaleren problemen (WMK-po).

- De leerkrachten weten waar ze hulp kunnen vinden m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
Beoordeling
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team m.b.v. de kwaliteitskaarten (WMK-PO).
De scores op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor een analyse van dit beleidsterrein. Een
leerteam zal op basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de problematiek aanpakken door voorstellen te doen
naar directie en team. Het leerteam draagt zorgt dat de verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.

Verbeterpunt Prioriteit

- De leerlingen meer betrekken bij de evaluaties. gemiddeld

- Sociaal emotionele ontwikkeling agenderen als bespreekpunt tijdens leerling besprekingen laag

Bijlagen
1. Kanjertraining (workshop)
2. “Kanvas” (SEO volgmodel kanjertraining)
3. Rapport sociale veiligheidslijst 2013
4. Sociaal Emotionele Ontwikkeling ods Meester Aafjes

3.5 Actief burgerschap en integratie
Visie:  ods Meester Aafjes levert actieve, sociale en betrokken burgers af.  

Vanuit onze, op de daltonprincipes gebaseerde, visie streven wij ernaar dat leerlingen en leerkrachten sociale kennis,
vaardigheden en attitudes hebben, of zich eigen maken, ter bevordering van actief burgerschap en sociale integratie.
Leerlingen, leerkrachten en ouders communiceren open en respectvol met elkaar. Een positieve grondhouding ten
opzichte van elkaar en de maatschappij zorgt voor sociale integratie. School en ouders zijn gezamenlijk
verantwoordelijk. Leerlingen leren vanuit eigen verantwoordelijkheid zelfstandig persoonlijke en maatschappelijke
verantwoording te nemen.
ods Meester Aafjes werkt vanuit de Kerndoelen.
Kerndoel 36: De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting.
Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
Kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol spelen.
Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met andere omgevingen.
Kerndoel 51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen.
Kerndoel 53: De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse
geschiedenis.
In groep 1 t/m 8 werken we aan de doelen met behulp van diverse schoolvakken. In bijlage 2 is te zien wat er in elke
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groep aan burgerschap en integratie aangeboden wordt.
Cultuureducatie: ons beleid t.a.v. cultuureducatie hebben we beschreven in een Cultuur Educatie Plan.
Beoordeling
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de kwaliteitskaart (WMK-PO) De scores
op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor een analyse van dit beleidsterrein. Een leerteam zal op
basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de problematiek aanpakken door voorstellen te doen naar directie en
team. Het leerteam draagt zorgt dat de verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.

Omschrijving Resultaat

Aanbod (actief) Burgerschap en (sociale) Integratie (themaonderzoek) 3,65

Actief Burgerschap en Integratie 2015 - Aanbod (actief) burgerschap en (sociale) integratie
(Themaonderzoek)

3,65

Actief Burgerschap en Integratie 2015 - Aanbod (actief) burgerschap en (sociale) integratie 3,78

Actief Burgerschap en Integratie 2015 - Kwaliteitszorg (actief) burgerschap en (sociale)
integratie

3,63

Verbeterpunt Prioriteit

Team bewust maken van doelstellingen B en I, en op basis van de gepleegde inventarisatie,
een bewuste aanpak realiseren in ons onderwijs.

gemiddeld

Geintegreerd overzicht van aanbod burgerschap ods meester Aafjes laag

Bijlagen
1. Cultuur Beleidsplan
2. Kanjertraining (workshop)
3. Dalton beleidsplan
4. Burgerschap in de groepen 1 en 2
5. Burgerschap in groep 3
6. Burgerschap in groep 4
7. Burgerschap in groep 5
8. Burgerschap in groep 6
9. Burgerschap in groep 7

10. Burgerschap in groep 8
11. Burgerschap en integratie algemeen
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3.6 Leerstofaanbod (aanpassing leerteam 2016)
Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij de
hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren. De leerling is uitgangspunt. In het groepsoverzicht beschrijven we de
onderwijsbehoeften en kindkenmerken. In het groepsplan beschrijven we het (afwijkend) handelen met betrekking tot de
leerstof. We kijken zowel naar de methode gebonden doelen als naar de leerlijn en cruciale leermomenten die hierbij
horen. Voor toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode onafhankelijke- en methode gebonden toetsen.  

1. Het leerstofaanbod en ook de methodes voldoen aan het Referentiekader en bieden integrale differentiatie op drie
niveaus;
2. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn;
3. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling;
4. De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap;
5. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik (leren) maken van ICT.
Het leerstofaanbod en de daarbij horende didactiek worden gemonitord en bijgesteld vanuit de verschillende leerteams,
met hun specialisten op het betreffende vakgebied. We zorgen daarmee dat ons onderwijs up to date is voor een
doorgaande lijn, Didactiek, gebruik van methode, gebruik ondersteunende methode, toetsafname, toetsen, en re-
teaching worden binnen de leerteams nauwgezet gevolgd.
Onze ambitie:
De leerkrachten hebben de kennis en het overzicht van methodes, zodat zij deze gericht op de ontwikkeling van de
leerlingen inzetten.
Zie verder paragraaf 3.12 cultuureducatie.
Beoordeling
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team m.b.v. de kwaliteitskaarten (WMK-PO). 
De scores op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor een analyse van dit beleidsterrein. Een
leerteam zal op basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de problematiek aanpakken door voorstellen te doen
naar directie en team. Het leerteam draagt zorgt dat de verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,59

Aanbod 3,44

Verbeterpunt Prioriteit

De school informeert de ouders over visie, doelen en aanbod m.b.t. burgerschap en zorgt
(aantoonbaar) voor borging van de kwaliteit.

gemiddeld

Leerlingen in de gelegenheid stellen een oordeel te geven over het leerstofaanbod. gemiddeld

Nieuwe verbeterpunten worden toegevoegd na analyse opbrengst kwaliteitskaart
Leerstofaanbod.

gemiddeld

Bijlagen
1. Methodenoverzicht
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3.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten
Op de ods Meester Aafjes hebben we een leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen we hebben voor alle vakken
methoden die ons richting geven voor het behalen van de door de overheid voorgeschreven kerndoelen. Wij zorgen dat
onze methoden aangepast zijn aan de eisen van de tijd. Er wordt daarom op gezette tijden, gemiddeld een keer in de
acht jaar, onderzoek gedaan naar onze op dat moment geldige eisen en wensen. Wanneer wij (duidelijke)
verbetermogelijkheden constateren gaan wij over tot de aanschaf van een nieuwe methode.
De leerkracht dient de kennis en overzicht te hebben van de methode en de doorlopende leerlijn en handelt daarnaar.
(Waar komen de leerlingen vandaan en waar gaan ze naar toe?)

In de komende jaren gaan wij de methoden voor de zaakvakken tegen het licht houden. Er zal een visie opgesteld
moeten worden, m.b.t. op welke wijze wij met de leerstof, c.q. methoden omgaan.  Werken we volgens een methode of
kiezen we voor een integrale aanpak om de doelen effectiever te bereiken? 

De toetsinstrumenten hanteren wij met het doel de kwaliteit en daadwerkelijke opbrengsten van ons onderwijs te meten.
Onze doelstelling is goed onderwijs voor de leerling. Het leren voor toetsen en zogenaamde toetstraining maken, wat
ons betreft, geen deel uit van goed onderwijs.
Bijlagen

1. Vervanging methoden 2016-2027
2. Methoden en toetsen

3.8 Taal / leesonderwijs
Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig de Nederlandse taal adequaat te leren gebruiken. Taal
speelt een grote rol in de omgang met anderen, om effectief te kunnen communiceren. Taal is de basis om creatief in
de wereld te kunnen staan. In dat kader is spreken, schrijven, luisteren en lezen van grote waarde. Bij andere vakken
heb je taal nodig om te begrijpen en jezelf uit te drukken. Het taalonderwijs heeft dan ook een hoge prioriteit.  

De leerlingen van de ods Meester Aafjes hebben van thuis uit een redelijke bagage op het gebied van taal. Met name
bij de lokale autochtone bevolking, vinden we een kleine groep taalarme kinderen. Zeker ook voor deze kinderen zetten
wij vanaf groep 1 in op taalonderwijs. Door de aandacht voor taal zo jong mogelijk in te zetten, kunnen we -in overleg
met de peuterspeelzalen- vormgeven aan een goed VVE-beleid. Daarnaast is er in het taalonderwijs van de toekomst
plaats voor het Referentiekader.
In de afgelopen periode hebben we met name ingezet op verbetering van het lees- en spellingonderwijs. We richten
ons, volgens de principes van de 1-zorgroute, op 3 niveaus van instructiebehoeften om de ontwikkeling van de
leerlingen te bevorderen. Het leesplezier van de leerlingen wordt bevorderd door de schoolbibliotheek en het voorlezen.
De mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid worden op velerlei wijzen ontwikkeld, zoals het houden van een
boekenkring, schrijven van verhalen, spreekbeurten, het maken van werkstukken, drama, gesprekken voeren en
coöperatief leren.
1. Onze school beschikt over een taalbeleidsplan.
2.Onze school beschikt over een protocol technisch lezen, spelling en dyslexie.
3. Onze school beschikt over een gekwalificeerde taalspecialist.
4. De school besteedt voldoende tijd aan taal- en woordenschatonderwijs. 
5 . De school heeft normen vastgesteld voor het leesonderwijs, zowel op technisch- als begrijpend leesgebied.
In 5.10 wordt het VVE beleid beschreven.

Dyslexie
Met betrekking tot dyslexie is op onze school  het ABCDE principe van toepassing. 
Dat wil zeggen: Accepteren, Begrijpen, Compenseren, Dispenseren en Extra leerhulp.
- Accepteren dat het kind problemen heeft als gevolg van dyslexie.
- Begrijpen welke problemen door dyslexie ontstaan.
- Compenseren door bewust gebruik te leren maken van sterke kanten.
- Dispenseren; werk veranderen, hoeveelheid/tijd aanpassen, vrijstellen.
- Extra leerhulp, wanneer nodig toegepast.
In ons dyslexieplan gaan we verder in op de materie.
Beoordeling
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team m.b.v. de kwaliteitskaarten (WMK-PO).
De scores op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor een analyse van dit beleidsterrein. Een
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leerteam zal op basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de problematiek aanpakken door voorstellen te doen
naar directie en team. Het leerteam draagt zorgt dat de verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.

Omschrijving Resultaat

Kwaliteitskaart VVE Stichting Fluvium - Doorgaande lijn: 2,21

Kwaliteitskaart VVE Stichting Fluvium - Opbrengsten: 3,80

Kwaliteitskaart VVE Stichting Fluvium - Ouders: 3,52

Kwaliteitskaart VVE Stichting Fluvium - Kwaliteitszorg: 3,11

Kwaliteitskaart VVE Stichting Fluvium - Ontwikkeling, begeleiding en zorg: 3,92

Kwaliteitskaart VVE Stichting Fluvium - Kwaliteit van de uitvoering: 3,96

Verbeterpunt Prioriteit

Spelling 2015-2016 gemiddeld

Doorgaande lijn VVE laag

Opstellen en structureel afnemen van een Kwaliteitskaart Taal-Lezen. hoog

Bijlagen
1. Taalbeleidsplan
2. VVE
3. Protocol technisch lezen, spelling en dyslexie

3.9 Rekenen en wiskunde
In januari 2009 zijn we als school gestart met de 1-zorgroute op het beleidsterrein Rekenen en Wiskunde. Dit heeft de
structuur van onze lessen en aanpak sterk verhoogd. Daar we als school al goede resultaten hadden met Rekenen en
Wiskunde is het ons niet gelukt om de opbrengsten verder te verhogen. Nadat we de 1-zorgroute Rekenen en
Wiskunde een plaats hebben gegeven binnen ons Dalton onderwijs hebben we een leerteam Rekenen en Wiskunde
samengesteld. Dit leerteam heeft een aantal ambities opgesteld om ons Reken en Wiskunde onderwijs toch een extra
impuls te geven: 

1. De rekenles wordt vormgegeven d.m.v. het directe instructiemodel.
2. Tijdens de reken/wiskundeles worden structureel coöperatieve werkvormen ingezet.
3. In elke rekenles wordt aandacht besteed aan oefening, automatisering en onderhoud van de basisvaardigheden.
4. Elke rekenles wordt gestart met een automatiseringsoefening.
5. Verschillen tussen leerlingen worden zoveel mogelijk binnen de reguliere rekenles en met de reguliere rekenmethode
opgevangen.
6. Differentiatie vindt plaats in drie instructiegroepen, vormgegeven volgens de structuur van de 1-zorgroute en
weergegeven in het groepsplan.
7. Bij de verwerking wordt eveneens ingespeeld op verschillen door de hoeveelheid en de inhoud van de
verwerkingsstof aan te passen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van geschikte additionele, remediërende en
verrijkende materialen. (overzicht materialen in rekenbeleidsplan, zie bijlage)
8. De leraren beschikken over kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek (ze zijn op de hoogte van de
nieuwste inzichten), het team wordt op de hoogte gehouden door het leerteam rekenen tijdens studiedagen en/of
vergaderingen. Beoordeling wordt gedaan door directie en/of rekencoördinator.
9. Leerkrachten stellen vaardigheden/doelen m.b.t.  rekenen/wiskunde op in hun POP.
10. We volgen de ontwikkeling van de leerlingen en de groepen m.b.v. het Cito-LOVS, hebben per groep normen
vastgesteld en stellen per leerling een prognose op.
11. De school heeft een rekenspecialist/coördinator.
12.Leerkrachten zijn op de hoogte van de inhoud en werking van het drieslagmodel en passen deze kennis actief toe in
de dagelijkse onderwijspraktijk
13. Leerkrachten hebben kennis van het Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie protocol (Protocol ERWD)
, leerteam Rekenen en Wiskunde voorziet in informatie.
14. Proactieve kennisdeling tussen teamleden (bv Met Sprongen vooruit).
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15. Het leerteam gaat samen met het team en IB zorgdragen voor een plan om de groep leerlingen die het minst
profiteren van ons onderwijs verder te helpen.
Beoordeling
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de kwaliteitskaart (WMK-PO) De scores
op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor een analyse van dit beleidsterrein. Een leerteam zal op
basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de problematiek aanpakken door voorstellen te doen naar directie en
team. Het leerteam draagt zorgt dat de verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.

Verbeterpunt Prioriteit

Realiseren protocol ERWD gemiddeld

Bijlagen
1. Beleidsplan rekenen en wiskunde
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3.10 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, biologie, gezond gedrag 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 en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Onze
ambities zijn:

1. Wij beschikken over een moderne methode voor aardrijkskunde
2. Wij beschikken over een moderne methode voor geschiedenis
3. Wij beschikken over een moderne methode voor natuurkunde en biologie
4. Wij besteden gericht aandacht aan gezond gedrag (via projecten)
5. Wij besteden gericht aandacht aan verkeersonderwijs
6. De lessentabel geeft aan hoeveel tijd er per groep besteed wordt aan wereldoriëntatie
7. Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer naar de onderdelen van taalleesonderwijs en rekenen en wiskunde
8. In het schooljaar 2016 / 2017 zullen we ons beraden op de zaakvakken.

De vragen (ambities) die voor ons liggen, zijn:
1. Willen we een methode, waarin aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur, wetenschap en techniek integraal
worden aangeboden?
2. Zijn de kerndoelen in voldoende mate gewaarborgd?
Verbeterpunt Prioriteit

aanschaf nieuwe methode hoog

Implementatie nieuwe methode gemiddeld

3.11 ICT
Op de ods Meester Aafjes is ICT een belangrijk hulpmiddel om ons onderwijs te versterken. Daarnaast geven wij onze
leerlingen een verzameling competenties mee die nodig zijn om actief en bewust te kunnen deelnemen aan de
mediasamenleving waarin wij leven. Wij stellen ons ten doel bij te blijven wat betreft de digitale ontwikkelingen in de
samenleving en spelen hier qua onderwijs op in. Op deze manier zorgen wij ervoor dat al onze leerlingen met
voldoende ICT-kennis en mediawijsheid onze school verlaten.

Waar staan wij voor: : 

Hardware De school kiest voor digitale werkplekken die aansluiten bij onze manier van werken binnen het
daltononderwijs. Leerlingen kunnen hun werk op een veilige manier opslaan en op iedere gewenste plek binnen de
school weer openen door het gebruik van een (beveiligde) cloud.

Software Op school wordt gewerkt met software voor tekstverwerken, presenteren, spreadsheets, e-mail en internet.
Wij leren onze leerlingen hiermee om te gaan zonder dat daarbij gefilterd wordt, zodat de situatie thuis en in de
omgeving (bibliotheek/vereniging e.d.) aansluit op de situatie waar de leerling op school mee om leert gaan. Het
primaire proces wordt ondersteund met digibordsoftware die de instructie van de leerkracht ondersteunt en versterkt.
Daarnaast maakt de ods Meester Aafjes gebruik van digitale registratie van leerlingenadministratie, toetsregistratie en
het leerlingendossier.

Website De website van de school is toegankelijk en gebruiksvriendelijk voor alle betrokkenen. De website ondersteunt
de communicatie met ouders van de huidige, maar ook (eventuele) nieuwe leerlingen. De website ondersteunt en
versterkt de uitstraling van de school en zorgt ervoor dat de school goed en makkelijk te vinden is.

Leerkrachten De leerkrachten van de ods Meester Aafjes zorgen actief voor het op peil houden van hun eigen ICT-
kennis die zij nodig hebben om hun functie uit te voeren. Leerkrachten beheersen minimaal de ICT-vaardigheden die
leerlingen bij het verlaten van de school moeten beheersen. Daarnaast weten leerkrachten hoe zij digitaal aan
informatie moeten komen en hoe zij nieuwe media kunnen inzetten in het onderwijsleerproces. Hierbij zijn leerkrachten
in staat om te differentiëren.

Leerlingen Leerlingen van de ods Meester Aafjes ontplooien hun talenten met ondersteuning van ICT. ICT kan ingezet
worden ter ondersteuning op alle vakgebieden. Daarnaast leren leerlingen op school vaardigheden die zij nodig hebben
in de huidige en toekomstige maatschappij (21st century skills), waaronder diverse ICT-vaardigheden. Leerlingen
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worden zich bewust van de invloed van diverse media en leren hiermee om te gaan (mediawijsheid).

Ouders Ouders van de ods Meester Aafjes worden met behulp van de website en een digitale nieuwsbrief betrokken
bij de school. De website wordt ingezet om processen zoals verlofaanvragen, plannen van rapportgesprekken,
inschrijven voor sporttoernooien e.d. makkelijk toegankelijk te maken en goed te laten verlopen. Ouders kunnen de
school altijd goed bereiken, omdat iedere leerkracht beschikt over een professioneel e-mailadres en iedere groep
beschikt over een directe telefoonlijn. Daarnaast hebben ouders met behulp van de website alle mogelijkheden om
afspraken en benodigde informatie terug te vinden.

ICT beleid De ods meester Aafjes beschikt over een ICT-beleidsplan die aansluit op het schoolplan evenals de missie
en visie van de school en op het bovenschoolse ICT-beleid.
Beoordeling
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de kwaliteitskaart (WMK-PO) De scores
op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor een analyse van dit beleidsterrein. Een leerteam zal op
basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de problematiek aanpakken door voorstellen te doen naar directie en
team. Het leerteam draagt zorgt dat de verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.

Verbeterpunt Prioriteit

Ontwikkeling implementatie ICT gemiddeld

ICT beleidsplan schrijven gemiddeld

Bijlagen
1. ICT beleidsplan Fluvium
2. ICT beleidsplan ods Meester Aafjes
3. Social media

3.12 Kunstzinnige vorming
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen, in lijn met het rapport van de Onderwijsraad: Een
smalle kijk op onderwijskwaliteit (2013). 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. Wij vinden het daarnaast 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 opdat onze
leerlingen hun gevoelens en ervaringen (leren/ kunnen) uiten. 

1. Wij geven teken- en handvaardigheidslessen (kleur, vorm, ruimte, textuur, compositie). Leerlingen komen in
aanraking met bekende (Nederlandse) kunstenaars, als Van Gogh, Rembrandt en Rietveld.
2. Wij geven muzieklessen die een bredere betekenis hebben, waarbij leerlingen leren luisteren naar muziek en zich
hierbij te leren uiten. Leerlingen leren over verschillende muziekstijlen en leren hier hun eigen mening op te geven.
3. Wij beschikken over een methode voor het vak Muziek: We gebruiken de digitale muziekmethode ‘Eigenwijs digitaal’
structureel, leerkrachten geven minimaal 15 lessen per schooljaar van deze methode. Op deze site is de digitale versie
van de muziek methode ‘Moet je doen’ te vinden en worden vrijwel alle muzikale domeinen aangeboden.
4. Leerkrachten krijgen de mogelijkheid om naast de 15 structurele lessen per schooljaar om naar eigen inzicht muziek
aan te bieden d.m.v. andere bruikbare muziekmethoden. Hierbij kan gedacht worden aan dansinstructies, top 40
muziek, algemene muzikale vorming en diverse liedjes.
5. Wij besteden aandacht aan dramatische expressie. Leerlingen krijgen elk jaar de mogelijkheid om een uitvoering te
doen op het podium aan de hand van een verhaal, dat bedacht is door de leerling (in samenwerking met de leerkracht).
Leerlingen leren aan het eind van de basisschool zich te uiten door deel te nemen aan een musical of door een film te
maken met de groep. Vooraf, in andere leerjaren, leren kinderen zich te uiten met behulp van verschillende
theatervormen.
6. Leerkrachten krijgen de mogelijkheid om zich te scholen in regisseerwerk of andere theater/filmtechnieken.
7. Leerlingen leren dat smaken verschillen. Wat de een mooi vindt, hoeft de ander niet mooi te vinden. Culturele
vorming helpt leerlingen kritisch te denken en hen zelfstandig te worden in de toekomst.
Tekenen/handvaardigheid (technieken)
Wij werken met de methode 'Kunstkabinet". Andere ideeën komen van verschillende websites o.a. www.pinterest.nl,
www.tekenenzo.nl en uit verschillende teken- en handvaardigheidboeken.
Muziek:
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Wij werken met de methode "Moet je doen" (via Eigenwijsdigitaal).
Daarnaast kunnen leerkrachten gebruik maken van gratis lessen van de muziek methode Kazoo (www.kazoo.nl) en de
muziekbus (www.demuziekbus.nl).
We maken gebruik van de liedbundels: ‘Eigenwijs’, ‘Kleuterwijs’, ‘het Lilaliedjesboek’. De website en liedjes van
kinderen voor kinderen (www.vara.kvk.nl).
Leerkrachten kunnen zich scholen met hulp van de boeken: ‘Muziek Meester’ deel 1 en 2, ‘Cooperatief leren met
muziek’ etc.
Met de verschillende Kunst methoden plaatsen we de kunstzinnige vorming daarmee ook binnen het ruimere kader van
cultuur.
drama
Wij werken met de methode ‘Moet je doen’. Andere ideeën komen van verschillende websites o.a. www.pinterest.nl.
de schoolbeschikt over een cult
Verbeterpunt Prioriteit

Kwaliteitskaart kunstzinnige vorming gemiddeld

Muziekbeleidsplan opstellen gemiddeld

Bijlagen
1. Cultuurbeleidsplan
2. SLO kunstzinnige orientatie
3. SLO curriculum van de toekomst
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3.13 Bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs is van groot belang voor de leerlingen van de ods Meester Aafjes. Wij hebben dan ook in de
afgelopen jaren  geïnvesteerd  in ons team, zodat zij allen de bevoegdheid hebben om gymlessen te mogen geven en
te verzorgen. Alle leerkrachten zijn dan ook vakleerkracht bewegingsonderwijs of dienen deze opleiding te volgen.

Het bewegingsonderwijs maakt een belangrijk deel uit van het onderwijsprogramma. Dit houdt in dat er binnen het
bewegingsonderwijs, zowel aan de motorische als aan de sociale emotionele ontwikkeling, gewerkt wordt. De
doelstellingen van het vak bewegingsonderwijs zijn: 

• Kinderen helpen binnen het ontwikkelen van motorische vaardigheden (toestel)(kerndoel)
• Bewegingsonderwijs leent zich bij uitstek voor de ontwikkeling van sociaal emotionele ontwikkeling (spel)(kerndoel )
• De gymzaal als een veilige plaats leren ervaren, zodat kinderen zichzelf kunnen zijn.
• De leerlingen krijgen vertrouwen in het verantwoord omgaan met toestellen en elkaar.
• De leerlingen leren de veiligheid van zichzelf en die van anderen te beoordelen en daarnaar te handelen.
• Via het bewegingsonderwijs leren de kinderen zich sociaal beter te redden
• Bewegingsonderwijs als introductie in de sportcultuur in Nederland (kerndoel)
Wij maken gebruik van de methode gymlessen voor het basisonderwijs.
Beoordeling
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team m.b.v. de kwaliteitskaart (WMK-PO). De
scores op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor een analyse van dit beleidsterrein. Een leerteam
zal op basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de problematiek aanpakken door voorstellen te doen naar
directie en team. Het leerteam draagt zorgt dat de verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.
Bijlagen

1. Beleidsplan gymnastiek ods Meester Aafjes

3.14 Wetenschap en Techniek
Onze maatschappij evolueert zeer snel. Kennis van wetenschap en techniek is voor het bedrijfsleven, maar ook het
individu, van levensbelang. De overheid heeft zich dan ten doel gesteld dat in 2020 op alle basisscholen in Nederland
goed onderwijs in Wetenschap en Techniek gegeven wordt. Wetenschap en Techniek is dan ook een van de
speerpunten van het onderwijsbeleid van de ods Meester Aafjes. In de afgelopen Schoolplanperiode is techniek, d.m.v.
de techniektorens, een vast onderdeel geworden van het onderwijs van de ods Meester Aafjes. Elk leerjaar heeft de
doelstelling het begrip techniek inhoud te geven voor de leerlingen, maar ook de leerlingen inzicht te geven in hoe het
een en ander werkt, tot stand komt en gemaakt wordt. Hoewel zelfstandigheid hoog in het vaandel staat van ons
onderwijs is bij ons techniek onderwijs ook mooi dat de ouders met grote betrokkenheid ingezet worden om de
technieklessen mogelijk te maken. 

Onze groep Pittige Pepers (kinderen die meer uitdaging behoeven) heeft in schooljaar 2014 / 2015 zelfstandig een 3d
printer in elkaar gezet, door gebruik te maken van de bouwbeschrijving ende daar bijhorende foto’s.
Wij willen de inzet van de technieklessen een verdere een invulling geven in de toekomst. Onze doelstelling is daarbij
dat het een structureel onderdeel wordt van ons onderwijsleerpakket, zoals we nu hebben gerealiseerd met de
techniektorens. Het is daarvoor van cruciaal belang dat de leerkrachten niet alleen de tijd en hulpmiddelen krijgen,
maar ook de kennis en expertise bezitten om de kennis met betrekking tot wetenschap en techniek door te geven aan
de leerlingen.
Onze stichting heeft daartoe een kwaliteitskring van leerkrachten van meerdere scholen opgericht, waar onze school
deel van uitmaakt. In de afgelopen jaren heeft de 3D-printer een belangrijke plaats ingenomen in onze ontwikkelen
m.b.t. Wetenschap en techniek. Voor het komend schooljaar hebben wij ons opgegeven voor een nieuw up to date 3D-
project.
De coördinator W. en T. en het leerteam W. en T. monitoren en initiëren de ontwikkelingen rondom Wetenschap en
Techniek.
Onze ambities zijn:
Voor verdere ontwikkeling van onze onderwijs in wetenschap en techniek mogelijk te maken, zullen we een slag
moeten slaan in de professionalisering van het team:
- Wij leiden een of meer van onze leerkrachten op tot specialist Wetenschap en techniek.
- Wij gaan W en T verder integreren in ons onderwijs. Schoolbeleid zal hiervoor ontwikkeld moeten worden.
- Wij zorgen dat in de school in alle bouwen leerkrachten met expertise van Wetenschap en Techniek zijn, zodat de
implementatie gecoördineerd plaatsvindt.
- De bouwcoördinatoren dienen geprofessionaliseerd te worden. Hiervoor zal een ontwikkelarrangement opgesteld
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moeten worden.
- De leerkrachten professionaliseren, zodat zij in staat zijn om de lessen Wetenschap en Techniek kwalitatief goede
invulling te geven en de leerlingen te begeleiden.
Zie ook 3.2 De visie van de school en 21st Century Skills.
Beoordeling
Wij beoordelen Wetenschap en Techniek door het afnemen van een kwaliteitskaart. Het leerteam Wetenschap en
Techniek zal de scores beoordelen en analyseren. Op basis van deze analyse worden verbeterpunten opgesteld. De
afname van deze kwaliteitskaart vindt minimaal1 x per 4 jaar plaats.

Verbeterpunt Prioriteit

Opleiden specialist Wetenschap en techniek 2020 hoog

Ontwikkelen beleidsplan wetenschap en techniek 2020 hoog
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3.15 Engelse taal
In groep 7 en 8 van ods Meester Aafjes wordt Engels, als onderdeel van het curriculum, aangeboden. Dit vak moet de
leerlingen voorbereiden op alle Engelse taal die ze in hun dagelijks leven tegen komen. Op de basisschool worden met
name de beginselen van de Engelse taal behandeld, op het voortgezet onderwijs zal dit verder uitgebreid worden. Als
hulpmiddel bij het aanleren van de beginselen van de Engelse taal, wordt de methode ‘Real English’ (3e editie)
ingezet.  Onze belangrijkste ambities   zijn:

1. De leerlingen ontdekken dat het leuk en nuttig is om in het Engels te communiceren. 
2. De leerlingen maken een start met het bewust luisteren naar en spreken van de Engelse taal. 
3. Er wordt een start gemaakt met het lezen en schrijven van de Engelse taal.  
4. De leerlingen raken vertrouwd met het luisteren, spreken, lezen en schrijven van basiswoorden en basiszinnen uit

de Engelse taal. 
5. De leerlingen raken vertrouwd met het gebruik van woordenboeken en woordenlijsten als onderdeel van het leren

van een vreemde taal. 
6. De leeropbrengsten van de ods Meester Aafjes zijn minimaal even hoog als een school die tweetalig onderwijs

(Engels- Nederlands) van groep 1 t/m 8 verzorgt. 
7. De ods Meester Aafjes doet mee aan een onderzoek waar de opbrengsten bedoeld bij 6 worden gemeten.

Voor leerlingen die een extra uitdaging nodig hebben naast hun reguliere taak, zetten wij de methode Real English in
voor de groepen 5 en 6.
Beoordeling
De ods Meester Aafjes doet mee aan een wetenschappelijk vergelijkingsonderzoek tussen opbrengsten Engelse taal in
groep 7 / 8 vergeleken met Engelse taal in de groepen 1 t/m 8.

De ambities worden 1 keer per 4 jaar geëvalueerd door directie en team.

De ambities worden geëvalueerd op basis van het wetenschappelijk onderzoek.

Omschrijving Resultaat

Is Engels in groep 7 / 8 van even veel waarde als Engels vanaf groep 1 t/m 8? 3,20

Verbeterpunt Prioriteit

Nieuwe methode Engels gemiddeld

Bijlagen
1. Wetenschappelijk onderzoek Engels op de basisschool.
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3.16 Leertijd
Op onze school besteden we de leertijd effectief, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor de
ontwikkeling van onze leerlingen. Er worden bewuste keuzes gemaakt voor de invulling van de tijd die de leerlingen op
school doorbrengen. De leertijd wordt zoveel mogelijk afgestemd op de (onderwijs)behoefte van de individuele
leerlingen, zodat zij zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken. We zorgen dat, in basis, alle leerlingen in acht jaar
de einddoelen van het basisonderwijs behalen, bezien binnen het Referentiekader.

1. De leraren houden zich aan de lestijden. De leerlingen komen vanaf een kwartier voor schooltijd de school binnen
en gaan naar hun leerplek.
2. Leraren bereiden zich voor op basis van een rooster (programma en tijd).
3. De leerlingen hebben zelf aandeel in het effectief inrichten van de leertijd door inzet van Daltonaspecten, als
dag/weektaak, dagritmekaarten, mentoren en maatjes, e.d.
4. Leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd)
5. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland om de kerndoelen te behalen.
6. Leraren richten de leertijd in op basis van de kindkenmerken en onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Beoordeling
De afspraken (doelen) worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team.b.v. kwaliteitskaarten WMK-
PO. De scores op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor een analyse van dit beleidsterrein. Een
leerteam zal op basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de problematiek aanpakken door voorstellen te doen
naar directie en team. Het leerteam draagt zorgt dat de verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.

De inspectie van het onderwijs beoordeelt de leertijd.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,60

Verbeterpunt Prioriteit

De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd. gemiddeld

Op basis van analyse kwaliteitskaart Leertijd / inspectie gemiddeld

Bijlagen
1. Leertijd

3.17 Pedagogisch handelen / pedagogisch klimaat
Alle mensen die in onze school aanwezig zijn, hebben hun rol in het pedagogisch klimaat. De leidraad in de omgang
met elkaar binnen de school vormt het Dalton onderwijs en het Daltonbeleidsplan. Kernwoorden zijn ook competentie,
autonomie, reflectie en samenwerken. Wij hechten grote waarde aan positief ingestelde mensen, een motiverende
instelling en een uitdagende, gestructureerde omgeving, waarin een ieder sociale veiligheid ervaart. Op deze wijze
voeden we elkaar op tot goede burgers, die goed met zichzelf en anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan en zich
gewaardeerd en gerespecteerd voelen. De Kanjertraining is voor ons een leidraad om  interactie met elkaar en het
welbevinden voor een ieder te realiseren. 

Waar wij voor staan:
1. Een ieder houdt zich aan het Daltonbeleidsplan.
2. De leerkrachten stellen samen met de leerlingen de groepsregels op en dragen samen met de leerlingen zorg voor
het naleven ervan.
3. De leerkrachten dragen zorg voor een functionele, uitdagende en ordelijke leeromgeving vormgegeven binnen de
Dalton structuur, waarin leerlingen zelfstandig kunnen (samen)werken en (samen)leren.
4. De leerkrachten dragen zorg voor een positieve, belangstellende interactie met en tussen leerlingen.
Onze ambities zijn:
Verbeteren van het professionele pedagogisch handelen door inzet van Iris Connect. 
In 2016 uitreiking / voortzetting predicaat dalton.
In 2017, De volledige licentie Kanjerschool.
Excellente school: verdere ontwikkeling van ons profiel, Eigenaarschap. 
- Eigenaarschap van de leerlingen
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- Eigenaarschap van de leerkrachten; Iris Connect
Beoordeling
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de kwaliteitskaart (WMK-PO) De scores
op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor een analyse van dit beleidsterrein. Een leerteam zal op
basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de problematiek aanpakken door voorstellen te doen naar directie en
team. Het leerteam draagt zorgt dat de verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.

De directie en Intern begeleiding beoordelen het pedagogisch handelen.

De onderdelen uit het Daltonbeleidsplan worden jaarlijks beoordeeld door het Leerteam Dalton met behulp van
visitaties in de verschillende groepen.
In het POP geeft de leerkracht zijn/haar persoonlijke verbeterdoelen aan. Beoordeling van de schoolafspraken en de
persoonlijke verbeterdoelen uit het POP komen aan de orde bij de jaarlijkse klassenbezoeken en functionerings-
/beoordelingsgesprekken door de directie.

Omschrijving Resultaat

Pedagogisch handelen - Pedagogisch Handelen 3,76

Verbeterpunt Prioriteit

Op basis van de analyse kwaliteitskaart Pedagogisch handelen gemiddeld

Verbeterpunten uit rapport van jury excellente scholen gemiddeld

Bijlagen
1. Dalton beleidsplan
2. Iris Connect
3. Schoolklimaat
4. Kanjertraining workshop

3.18 Didactisch handelen
De basis voor het didactisch handelen van de leerkracht wordt gevormd door de structuur van de 1-zorgroute,
vastgelegd in het groepsoverzicht en het groepsplan. Met behulp van het directe instructiemodel geven wij vorm aan
passend onderwijs, waarbij in basis aan drie niveaus van instructiebehoefte tegemoet gekomen wordt: basisinstructie,
verminderde instructie en verlengde instructie. Aansluitend wordt bij de verwerking gedifferentieerd naar inhoud en
tempo. Tijdens de (basis)instructie worden meerdere oplossingsstrategieën verkend, waaruit voor de zwakkere
leerlingen tijdens de verlengde instructie een overwogen keuze gemaakt wordt. Met de referentieniveaus voor ogen
kijken we met een kritische blik naar de methodelessen om tot een goede en verantwoorde lesopbouw en lesinhoud te
komen.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de Dalton principes. Leerlingen krijgen te maken met uitgestelde aandacht,
waarin zij zelf tot oplossingen moeten zien te komen. Leerlingen verwerken de leerstof zoveel mogelijk zelfstandig
(individueel en/of coöperatief), waarbij de taak een instrument is om de leerlingen duidelijk te maken wat van hen
verwacht wordt. De school heeft en ontwikkelt handelingsgerichte weektaken, waarbij niet alleen het te maken werk
vermeld wordt, maar ook de te behalen leerdoelen. De leerlingen worden geacht zelf de vrijheid en de
verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor hun werkzaamheden.
Het directe instructiemodel en de dalton principes kunnen elkaar tegenspreken. Dit heeft onze aandacht. Verder zoeken
wij naar modellen dat de verschillende instructies op praktische wijze uitgevoerd kunnen worden.
De voortgang van de leerlingen wordt gevolgd door het uitvoeren van methode afhankelijke en methode onafhankelijke
toetsen. De normering wijst de leerkracht de weg tot handelen.

Onze belangrijkste afspraken zijn:
Ik ben op de hoogte van de schoolafspraken, over bijvoorbeeld het inzetten van coöperatieve werkvormen en
automatiseringsoefeningen.
Ik zorg voor een goede opbouw van het didactisch handelen, volgens het directe instructiemodel.
Mijn didactisch handelen is afgestemd op de behoeften en de mogelijkheden van de groep als geheel.
Ik differentieer volgens het basis, intensief of verdiept basisarrangement / de 1-zorgroute.
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Ik zorg met behulp van leer- en hulpmiddelen voor een uitdagende leeromgeving.
Ik pas verschillende activerende (Dalton) werkvormen toe.
De leerkracht reflecteert regelmatig samen met de leerlingen het onderwijsleerproces.
Beoordeling
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team m.b.v. de kwaliteitskaart (WMK-PO). De
scores op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor een analyse van dit beleidsterrein. Een leerteam
zal op basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de problematiek aanpakken door voorstellen te doen naar
directie en team. Het leerteam draagt zorg dat de verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.

De directie en Intern begeleiding beoordelen het didactisch handelen.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,70

Didactisch handelen - Didactisch Handelen 3,60

Verbeterpunt Prioriteit

De leraren hanteren het model Directe Instructie. laag

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen geconcentreerd werken. laag

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen geïnteresseerd zijn in de inhoud van de lessen. laag

Bijlagen
1. Zorgplan 2016-2020
2. Dalton beleidsplan
3. Iris Connect
4. Taalbeleidsplan
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3.19 Actieve en zelfstandige houding van de leerlingen
Eigenaarschap                        "The fearless human being".                          "Mensen met lef" 

De leerling heeft de toekomst. Het daltononderwijs stelt zich ten doel het onderwijs af te stemmen op de behoeften,
interesses en competenties van leerlingen. De leerlingen dienen dan ook in een veilig pedagogisch klimaat ruimte te
krijgen om zich te ontwikkelen.
Eigenaarschap geeft ons de handvatten om in een veranderende maatschappij onze rol op een democratische wijze
invulling te geven.
Een dalton leerling stelt zich ten doel om op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden
eigen te maken. 
Leeromgeving en interactie  (Dalton)
Wij hechten dan ook veel waarde aan zelfstandigheid / verantwoordelijkheid van de leerlingen. De kernwoorden zijn:
zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. De leerlingen zijn actief betrokken bij de lessen. De
leerlingen werken samen en ondersteunen elkaar (coöperatieve werkvormen). De leerkrachten begeleiden de
leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook.  We passen
reflectie toe om de samenwerking te verbeteren, maar ook om onze eigen rol te bekijken, zodat we die kunnen
aanpassen en verbeteren. 
Persoonsvorming  (Dalton) 
In de omgang met elkaar is het belangrijk om duidelijkheid te hebben over de spelregels die we met elkaar
afspreken.De leerlingen gaan met respect met elkaar om. Ze maken kennis met de verschillende rollen die je kunt
bekleden in de omgang met elkaar. De Kanjertraining geeft ons een beeld van onze plaats in de groep, maar ook
welke rol wij spelen. Wij gaan er vanuit dat in principe 99 % van de mensen van goeden wille is, maar dat sommige
mensen meer geholpen moeten worden om hun eigen rol te overzien. 
Leer- en werkstrategieën  
In de komende jaren richten we ons op wat een leerling nodig heeft om te leren en of om zijn werk te maken. Wij
verdiepen ons in de aanpak die we leerlingen kunnen aanbieden, zodat zij in staat zijn om zelfgestuurd te leren. Onze
opdracht is de leerlingen te leren, hoe zij zelfgestuurd kunnen leren. We werken met een handelingsgerichte weektaak.
De doelen staan centraal. De leerlingen plannen hun werk zelf in( wat? – wanneer? – hoe? en - met wie?) . 
De leerlingenraad 
De ods Meester Aafjes heeft een leerlingenraad. De leden van de raad vertegenwoordigen niet alleen hun eigen groep
(groep 5 t/m 8), maar ook de lagere jaargroepen (groep 1 t/m 4).Ze bespreken regelmatig verschillende onderwerpen
die met school te maken hebben en komen met voorstellen / ideeën om de gang van zaken op de ods Meester Aafjes
te verbeteren. Alle leerlingen zijn dus medeverantwoordelijk voor de gang van zaken op school.
Beoordeling
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team m.b.v. de kwaliteitskaart (WMK-PO). De
scores op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor een analyse van dit beleidsterrein. Een leerteam
zal op basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de problematiek aanpakken door voorstellen te doen naar
directie en team. Het leerteam draagt zorgt dat de verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.

Omschrijving Resultaat

Leerlingen 2014 - Actieve en zelfstandige rol leerlingen 3,50

Verbeterpunt Prioriteit

De dag- en weektaken bevatten keuze-opdrachten ter ondersteuning van de cognitieve- en
zaakvakken.

gemiddeld

De doorgaande lijn in de school m.b.t. de coöperatieve werkvormen versterken. gemiddeld

De leerling voelt zich verantwoordelijk voor de gang van zaken in de school. gemiddeld

De leerling gebruikt wat hij op school geleerd heeft ook in situaties buiten school. gemiddeld

Bijlagen
1. Dalton beleidsplan
2. kanjertraining
3. Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen
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3.20 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. Waar wij
voor staan:

1. De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal.
2. De leraren hanteren heldere regels en routines.
3. De leraren voorkomen probleemgedrag.
4. De leraren zorgen ervoor dat de les activiteiten goed georganiseerd zijn.

Beoordeling
De directie en intern begeleiding beoordelen het klassenmanagement door observatie, groepsbezoeken,
groepsgesprekken, bouwcontacten, leerteamcontacten, etc. De leerkracht wordt aangesproken op zijn / haar
klassenmanagement als daar reden toe is, tijdens functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. 

3.21 Zorg en begeleiding
Vanaf de eerste dag op school worden op verschillende manieren de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling in
kaart gebracht. Dit doen we met behulp van toetsen uit de methode, toetsen van het leerling- en onderwijsvolgsysteem
(Cito LOVS) en observatiemodellen (o.a. KanVas en Leerlijnen Jonge Kind). Met deze kennis, creëren we in elke groep
een onderwijssetting waarin ieder kind zich zo optimaal mogelijk moet kunnen ontwikkelen. Dit geven we vorm met
behulp van de 1-zorgroute (handelingsgericht werken met behulp van de Plan-Do-Check-Act cyclus) en wordt
vastgelegd in het groepsoverzicht en het groepsplan.  

Bij het opstellen en uitvoeren van het groepsplan richten we ons op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Een van
de belangrijkste onderwijsbehoeften waar we ons op richten is de instructiebehoefte. De instructie wordt bij de
voornaamste cognitieve vakken standaard in 3 niveaus aangeboden: basisinstructie, verlengde instructie en compacte
of verkorte instructie. Ook de verwerkingsstof wordt hierop aangepast. Voor iedere leerling wordt voorafgaand aan een
werkperiode bepaald welke instructie gevolgd gaat worden. Daarnaast wordt uit de vastgestelde leerling kenmerken
een keus gemaakt voor de groepsaanpak om de groep adequaat te bedienen. We kijken hier ook naar de positieve
kindkenmerken die in te zetten zijn voor aanpak van pedagogische en didactische problemen. Zo werken we “proactief”
en is een behoorlijk deel van de leerlingenzorg integraal onderdeel van ons reguliere onderwijs.
Voor ongeveer 5% van de leerlingen van onze school geldt dat hun onderwijsbehoeften zo specifiek blijken, dat
ondanks de afgestemde instructie volgens het hierboven geschetste kader de ontwikkeling onvoldoende vooruitgang
laat zien. Deze leerlingen worden uitgebreider in kaart gebracht om vervolgens na te gaan wat de achterliggende
oorzaak is. Veelal is er sprake van een specifiek (ontwikkelings)probleem dat een gewone, gemiddelde ontwikkeling op
een of meerdere gebieden in de weg staat. Soms volstaat een tijdelijke individuele benadering of begeleiding door
middel van een individueel handelingsplan. Verder is van bepaalde ontwikkelingsproblemen bekend dat een specifieke
aanpak gewenst is. In een enkel geval moet het leertraject voor de rest van de basisschoolloopbaan aangepast
worden. Deze leerling krijgt dan een eigen leerlijn, wat momenteel ook wel een Ontwikkelingsperspectief wordt
genoemd.
Wat betreft de zorg die een kind bij ons op school ontvangt, is de leerkracht het aanspreek- en contactpunt. Indien
gewenst kan de leerkracht contact zoeken met de intern begeleider en via haar eventueel externe begeleiders
benaderen en/of een overleg plannen.
De volgende ambities hebben wij gerealiseerd in de voorgaande schoolplanperiode:
1. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties
en de ontwikkeling van de leerlingen.
2. De leraren inventariseren de kindkenmerken en stellen de onderwijsbehoeften vast.
3. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind.
4. Externe partners worden indien noodzakelijk betrokken bij de zorg voor leerlingen.
5. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens en eventueel nader onderzoek, bepaalt de school de aard
en de zorg voor zorgleerlingen.
6. De school voert de zorg planmatig uit.
7. De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na.
8. De school heeft een passend aanbod gerealiseerd, waarbinnen ontwikkelingsgelijke begaafde leerlingen elkaar
ontmoeten en samen optrekken.
Als ambitie hebben we om in 2017 een nieuw zorgplan op te stellen voor de komende 4 jaren.
Beoordeling
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De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team m.b.v. de kwaliteistkaart (WMK-PO). De
scores op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor een analyse van dit beleidsterrein. Een leerteam
zal op basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de problematiek aanpakken door voorstellen te doen naar
directie en team. Het leerteam draagt zorgt dat de verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,90

Zorg en begeleiding - Zorg en begeleiding (leerteam zorg) 3,77

Verbeterpunt Prioriteit

De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de tussentoetsen
vastgelegd in een procedure (workflow).

gemiddeld

De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de vragenlijsten m.b.t.
de sociale competenties vastgelegd in een procedure (workflow).

gemiddeld

De school heeft vastgelegd wat er bij de analyse aan bod komt (eindtoets, tussentoetsen en
sociale competenties).

gemiddeld

De procedures voor de groeps- en leerlingbesprekingen zijn adequaat vastgelegd (zorgplan). gemiddeld

De school heeft de procedures voor het geven van (extra) zorg adequaat vastgelegd
(zorgplan).

gemiddeld

Bekendheid procedures gemiddeld

Communicatie naar ouders (procedures) gemiddeld

Verbeterpunten op basis van analyse kwaliteitskaart zorg en begeleiding gemiddeld

Verbeterpunten op basis van extern onderzoek gemiddeld

Communicatie opbrengsten gemiddeld

Door ontwikkelen groepsplannen / een zorgroute. gemiddeld

Ontwikkelen diverse procedures met betrekking tot zorg en begeleiding. gemiddeld

Bijlagen
1. Zorgplan 2013-2017
2. Toetskalender
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3.22 Talentontwikkeling
Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de individuele
talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen om
taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en bepaalde
praktische vaardigheden. 

Onze ambities zijn:

1. De leraren signaleren en registreren talenten bij hun leerlingen.
2. De leraren stemmen hun aanbod en organisatie af op specifieke talenten van kinderen.
3. De leraren zetten ICT in relatie met het ontwikkelen van talenten in.
4. Op onze school besteden we gericht aandacht aan Techniekonderwijs, Cultuureducatie en Sport en Bewegen.
5. Waar geconstateerd wordt dat leerlingen meer uitdaging nodig hebben, wordt door de leerkracht / school daar

invulling aan gegeven.
6. Voor leerlingen die voldoen aan de criteria wordt het begaafdheidsprotocol ingezet. Op basis van de uitkomst

wordt gericht gewerkt aan de gewenste ontwikkelingen.
7. Onze school beschikt over beleid met betrekking tot de ontwikkeling van de 21st century skills.
8. Als we bij de leerlingen specifieke talenten ontdekken, dan moet dat meer consequenties hebben voor de

organisatie in de klas en voor het ICT-gebruik. 
Beoordeling
Een keer in de vier jaar beoordelen we de talentontwikkeling door de afname van een kwaliteitskaart WMKpo.
Verbeterpunt Prioriteit

Opstellen kwaliteitskaart WMKpo gemiddeld
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3.23 Afstemming
Op onze school stemmen we het onderwijs en onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We
werken handelingsgericht op basis van de 1 -zorgroute.  Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarop
de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren een groepsplan op. In het groepsplan
onderscheiden we de basisgroep, de compactgroep (verdiept arrangement) en de verlengde instructiegroep (intensief
arrangement). De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een
groep. 

1. De instructie en verwerking wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus.
2. De leraren geven directe instructie.
3. De leerlingen werken zelfstandig en samen.
4. De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde).
5. De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren.

Ambitie:
Dalton iedere minuut
Zelfgestuurd leren. (Zelfgestuurd leren kun je niet zelfgestuurd leren, De leerkrachten nemen hierin de regie.)
Eigenaarschap voor leerling en leerkracht. Afstemming van instructie, werkafspraken, leerstrategieën, werkplekken en
omgangsregels.
Beoordeling
De directie en interne begeleiding beoordelen tijdens de groepsbezoeken de afstemming van het onderwijsaanbod op
de onderwijsbehoeften.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,64

Afstemming 2013 3,67

Verbeterpunt Prioriteit

De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de
leerlingen.

laag

Het groepsplan en de dag- en/of weekplanning verheldert wie (welk groepje) welke
verwerkingsopdrachten krijgt.

laag

De leraren besteden expliciet aandacht aan de leerlingen die opvallen in de meer- en/of
weergroep.

gemiddeld

3.24 Passend onderwijs
De ods Meester Aafjes maakt deel uit van Stichting Fluvium voor Openbaar onderwijs.   Stichting Fluvium heeft samen
met de andere schoolbesturen van het primair onderwijs in zes Betuwse gemeenten de krachten gebundeld onder het
motto ‘passend onderwijs voor elke  leerling’. Gezamenlijk dragen zij in het samenwerkingsverband Betuws Passend
Onderwijs  (BePO) de verantwoordelijkheid voor goede onderwijsondersteuning voor elke leerling in de  regio. Deze
bestuurlijke krachtenbundeling sluit aan bij landelijke ontwikkelingen: vanaf 1  augustus 2014 heeft elk schoolbestuur
‘zorgplicht’. Besturen zijn wettelijk verplicht alle kinderen  passend onderwijs te bieden. Dit kan zijn: op de eigen school
of op een andere, beter  passende school.  Door intensief samen te werken kunnen de scholen (nog)  meer bieden dan
nu. Schoolbesturen vullen elkaar aan en versterken met elkaar de kwaliteit  van de onderwijsondersteuning voor de
leerlingen.

In beginsel zijn wij het eens met de stelling dat elk kind recht heeft op goed, passend regulier primair onderwijs. Wij
realiseren ons dat we een zorgplicht hebben.  

Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in bepaalde gevallen op het geven van extra
ondersteuning. Wij geven onderwijs dat uitgaat van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarbij zoomen we in op
zowel bedreigingen, als kansen, als talenten. In de groepen is passend onderwijs concreet zichtbaar in het
handelingsgericht en gedifferentieerd werken van de leerkrachten.
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In ons Schoolondersteuningsprofiel  staat beschreven welke zorg we in basis kunnen bieden. Het beschrijft ook aan
welke specifieke onderwijsbehoeften wij moeilijk of niet tegemoet kunnen komen.

De basis van ons handelen is dat d e leerkrachten werken volgens de principes van de 1-zorgroute: 

1) verzamelen van gegevens op basis van observaties, gesprekken en resultaten;

2) benoemen van specifieke onderwijsbehoeften op basis van de gegevens; 

3) clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften; 

4) groepsbespreking, waarbij aanwezig leerkracht(en), intern begeleider en directie; 

5) opstellen van een groepsplan voor een vastgestelde werkperiode; 

6) uitvoeren van het groepsplan; 

7) evalueren van het groepsplan, waarna de cyclus vanaf stap 1 opnieuw doorlopen wordt. 
Beoordeling
Het samenwerkingsverband houdt jaarlijks een enquête met betrekking tot Passend onderwijs. De school beoordeelt
het beleid van het samenwerkingsverband en het beleid van de school. Op basis van deze vragenlijst stelt de school
eventuele verbeterpunten op.  
Bijlagen

1. Schoolondersteuningsprofiel

3.25 Opbrengstgericht werken
Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten we ons op:  

1. de gemiddelde vaardigheidsscore van elke groep bij de toetsen voor het Cito LOVS.  

Per toets is een doel (een norm) vastgesteld. In het geval van technisch lezen (DMT), rekenen en begrijpend lezen is
deze afgeleid van de inspectienormen (zie Analyse en waardering van opbrengsten primair onderwijs), voor de overige
toetsen hebben we zelf doelen (normen) vastgesteld. De gestelde doelen zijn per toets weergegeven in de bijlage van
het Zorgplan van de school. Bij de groepsbespreking wordt de behaalde gemiddelde vaardigheidsscore vergeleken met
de norm. Als de behaalde score onder de norm is, vindt er analyse plaats door leerkracht en IB-er. Op basis van deze
analyse kunnen interventies worden ingezet, bijvoorbeeld:

(1) Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)

(2) Instructie optimaliseren

(3) Optimaliseren van het automatiseren

(4) Differentiatie optimaliseren

De IB-er voert klassenconsultaties uit om te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren worden ook gekoppeld
(collegiale consultatie) om good practice op te doen.

2. de vaardigheidsgroei van iedere leerling bij de toetsen voor het Cito LOVS: 

Op basis van de behaalde vaardigheidsscores bij voorgaande toetsen, bepalen we voor iedere leerling een prognose
voor de eerstvolgende afname. Deze wordt vermeld in het groepsoverzicht in de kolom van het Cito LOVS. Na afname
van de toetsen wordt bij de evaluatie van het groepsplan vermeld of de prognose behaald is. Is dit niet het geval, dan
wordt dit geanalyseerd in de groepsbespreking of eventueel een leerling-bespreking. Leerkracht en IB-er bepalen
vervolgens of een interventie noodzakelijk is, bijvoorbeeld:

(1) Leerling in een andere instructiegroep plaatsen

(2) Extra differentiatie toepassen

(3) Onderwijsbehoeften nader in kaart brengen

(4) Een tijdelijk (groeps)handelingsplan

De leerkracht (groep 5 t/m 8) bespreekt het resultaat van de toetsing met iedere leerling in een zogenaamd
minifunctioneringsgesprek.

Vooralsnog geldt dit voor de vakgebieden rekenen, technisch lezen en spelling. Voor overige vakgebieden zal
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ontwikkeling in gang gezet moeten worden.

3. de leeropbrengst van iedere leerling: 

Op basis van de methodetoetsen gaan we na of iedere leerling de gewenste leeropbrengst heeft behaald. Per
groepsplan gelden concrete leerdoelen, tussendoelen die via de leerlijn aan de Kerndoelen gekoppeld zijn. Voor
rekenen en spelling hebben wij percentages vastgesteld die als norm fungeren voor het in voldoende mate beheersen
van deze tussendoelen. Dit percentage staat voor het gemiddelde aantal goed gemaakte opgaven van de
methodetoetsen. Wanneer een leerling niet voldoet aan dit percentage, gaan we er van uit dat de doelen onvoldoende
beheerst worden. Op basis van analyse bepalen leerkracht en IB-er welke interventie noodzakelijk is, bijvoorbeeld:

(1) Leerling in een andere instructiegroep plaatsen

(2) Extra differentiatie toepassen

(3) Onderwijsbehoeften nader in kaart brengen

(4) Een tijdelijk (groeps)handelingsplan

De leerkracht (groep 5 t/m 8) bespreekt ook dit in het minifunctioneringsgesprek met de leerling.

Tijdens groepsbesprekingen worden de opbrengsten van de groep besproken. Individuele leerlingen worden door de
leerkracht ingebracht voor een leerling bespreking met de intern begeleider als er voldaan is aan het protocol.

Registratie  

Om bovengenoemde gegevens vast te leggen en toegankelijk te maken voor gebruik, hanteren wij verschillende
registratiesystemen:

1. Computerprogramma Cito LOVS: hierin registreren we voor iedere leerling de individuele scores van de methode
onafhankelijke toetsing die twee keer per jaar plaatsvindt. Het programma ondersteunt ons bij het analyseren van de
resultaten op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau, door middel van diverse soorten leerling-overzichten,
groepsoverzichten en mogelijkheden voor zelfevaluatie (dwarsdoorsneden, trendanalyses, en dergelijke).

2. Digitaal registratiesysteem methodetoetsen: hierin registreren we voor iedere leerling de individuele resultaten van de
toetsen bij de methode. Het systeem ondersteunt ons bij het analyseren van de resultaten op individueel niveau en
groepsniveau. Door het aantal fouten in te voeren bij elk type opgave, komt naar voren wat sterke en zwakke punten
zijn en waar remediëring noodzakelijk is. Ook komt naar voren of gestelde doelen voldoende of onvoldoende beheerst
zijn. De systemen horen bij de methode, maar zijn door de school doorontwikkeld om tegemoet te komen aan het
opbrengstgericht werken.

3. Computerprogramma ParnasSys: de systemen genoemd bij 1 en 2 zijn via een DULT-koppeling verbonden aan
ParnasSys, zodat de gegevens van de school meegenomen kunnen worden in bovenschoolse overzichten en analyse.
Beoordeling
De directie en intern begeleider bespreken de opbrengsten met de leerkrachten tijdens de groepsbespreking.

De leerkracht beoordeelt de opbrengsten van de leerlingen en de groep

De bouw bespreekt "opbrengsten" van de individuele leerling wanneer er sprake is van zorg / vragen van de leerkracht.

De directie en Intern begeleider beoordelen de opbrengsten van de groepen.  

Verbeterpunt Prioriteit

Ontwikkelingsgericht werken gemiddeld

Meetcriteria vaststellen. gemiddeld

Ontwikkelen Handelings Gerichte Weektaak. gemiddeld

Bijlagen
1. Zorg en Begeleiding

3.26 Opbrengsten

ODS Meester Aafjes

Schoolplan 2016-2020 44



Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (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. 

Waar wij voor staan:: 

1. De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken)
[m.n. Rekenen en Taal].
2. De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken) [m.n. Rekenen en
Taal].
3. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op grond van hun
kenmerken).
4. Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.
5. De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar.
6. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs.
7. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs.

De opbrengsten meten en analyseren we met behulp van de volgende overzichten:
a. scores eindtoetsen
b. kengetallen sociaal-emotionele ontwikkeling
c. niet-methodegebonden toetsen
d. kengetallen  leerlingen met een specifieke behoefte 
e. kengetallen doorstroming
f. kengetallen adviezen VO
g. kengetallen functioneren VO
De kengetallen staan in Ultimview, een programma dat de opbrengsten van ons onderwijs in beeld brengt. 
Wij bespreken en analyseren dit binnen het team, delen de opbrengsten met de medezeggenschapsraad en het
bestuur. 
Beoordeling
De directie en intern begeleiding analyseren de opbrengsten en kengetallen. Het bestuur monitort en beoordeelt de
opbrengsten van de school. De inspectie monitort / beoordeelt de opbrengsten van de school d.m.v. de eindtoets. 

De inspectie beoordeelt de opbrengsten van de tussen opbrengsten en eindtoetsen van de verschillende leerjaren.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,50

Verbeterpunt Prioriteit

De school beschikt over een overzicht van de kenmerken van de leerlingenpopulatie
gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies.

gemiddeld

Groepsoverzichten en groepsplannen verder ontwikkelen gemiddeld

Objectieve meting en toetsing gemiddeld

Nadere afspraken m.b.t. (afname) toetsen. gemiddeld

Vernieuwde wijze van presenteren opbrengsten implementeren. hoog

3.27 Excellente school
  Excellente school

Onze school streeft ernaar zich binnen de schoolplanperiode 2016-2020 te ontwikkelen als een excellente school. Wij
willen uitblinken, omdat wij ons betrokken voelen bij onze leerlingen. Wij tonen onze betrokkenheid in de ontwikkeling
van ons lesgeven. De leerling neemt daarbij de centrale plaats in.   

Het excellentiebeleid van de school  

Onze excellentiebeleid richt zich op eigenaarschap van alle betrokkenen met als doelstelling een effectieve ontwikkeling
van de leerlingen te realiseren. Wij monitoren en meten dit door te kijken naar:  
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1. Resultaten  

De school behaalt goede resultaten, breed opgevat, op verschillende terreinen: kernvakken; andere vakken; sociale
vaardigheden/ burgerschap/ cultuur/ vorming. De tussen- en eindresultaten zijn voor ons belangrijk. Wij stellen ons
normen waar wij aan moeten voldoen. De leerwinst voor de individuele leerling en groep zijn voor ons uitgangspunt
voor het bepalen van onze kwaliteit.  

2. De omstandigheden waarin de school werkt  

De school weet optimaal om te gaan met de omstandigheden waarbinnen de school moet werken (soort leerlingen,
variëteit leerlingen, locatie etc.). In ons groepsoverzicht beschrijven wij de leerlingkenmerken. Dit overzicht is de basis
van ons groepsplan. In ons groepsplan bepalen we de doelen waar de leerlingen aan moeten voldoen. Door het op
gezette tijden toetsen van de leerlingen en dit te plaatsen in ons leerlingvolgsysteem meten wij de vooruitgang
(leerwinst) van de leerling.   

3. Inrichting van het onderwijsproces  

De school heeft een goed inzicht in de schoolfactoren die aantoonbaar bijdragen aan de resultaten in brede zin en
geeft een duidelijke koppeling tussen deze factoren en de visie van de school op goed onderwijs. Dalton geeft richting
aan ons denken over onderwijs. In ons daltonbeleidsplan beschrijven wij op welke wijze wij de kernwaarden vorm
geven in ons onderwijs. Daar staat ook beschreven op welke wijze wij de doorgaande lijn opbouwen en waarborgen.  

4. Verband tussen de inrichting van het onderwijsproces en de resultaten  

De school realiseert verbetering van de onderwijsresultaten door het onderwijsproces en de schoolorganisatie te
versterken. Het lerend en verbeterend vermogen van de school is evident. Als team zijn wij een lerend team. Wij
werken en ontwikkelen voortdurend aan ons daltononderwijs, ons zelf en onze organisatie.   

5. Educatieve Partners en inspectie  

Het excellent zijn staat niet op zichzelf voor onze school. Wij kunnen dit alleen realiseren in samenwerking met onze
educatieve partners (de ouders) en externen. Voor ons is hierbij ook van groot belang de visie van inspectie van het
basisonderwijs, de visitatie van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) en de jury van excellente scholen. Zij geven
mede richting aan de ontwikkelingen van ons onderwijs. 

De eerste stappen in schooljaar 2015 / 2016  

Eigenaarschap is een complex begrip. De ontwikkeling van eigenaarschap betekent een proces van ruimte geven. In dit
proces komen zaken aan de orde die bijgesteld moeten worden en is het mogelijk dat bepaalde resultaten meer onder
druk komen te staan. 

In dit proces zien wij de waarde van externe partijen die onze ontwikkelingen beoordelen. Wij hechten dan ook grote
waarde aan de visitatiecommissie van de Nederlandse Dalton Vereniging, maar ook de jury voor excellente scholen
heeft voor ons een toegevoegde waarde waar wij graag gebruik van willen maken.  

In het schooljaar 2015 / 2016 zijn wij in het excellentie traject gestapt. Het doel is leerlingen en leerkrachten
"eigenaarschap " te geven voor hun eigen leren en werk. De opbrengsten zijn voor ons natuurlijk daarin belangrijk.
Gedurende het proces van verandering is het mogelijk dat de opbrengsten licht onder druk staan. 

In 2015 / 2016 heeft de inspectie goedkeuring gegeven voor onze aanmelding. Daarop hebben wij een gesprek gehad
met een boordelingscommissie om te bekijken of wij in aanmerking kwamen voor het bezoek van een jury aan de
school. Deze jury heeft in najaar 2015 de school bezocht en een rapport opgesteld.  

Het bezoek, de gesprekken en de rapportage zijn van grote reflecterende waarde geweest.   

W ij hebben op basis van de rapportage jury excellente scholen verbeterpunten opgesteld. 

In ons daltonbeleidsplan staat beschreven welke zaken wij ter ontwikkeling in de komende jaren aanpakken.
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Verbeterpunt Prioriteit

Concreet maken eigenaarschap (aanvraag, schoolgids, website) gemiddeld

Kenmerken zelfgestuurdleren concreet maken gemiddeld

Ruimte en ruggesteun zelfgestuurdleren in daltonbeleidsplan gemiddeld

De doelen Smart formuleren (toetsbare doelen stellen) gemiddeld

Aanpak / handelingsplan habit of mind ontwikkelen. gemiddeld

uitkristalliserering van evaluatie en borging gemiddeld

klassenconsultaties een vaste plaats geven in de borging gemiddeld

Het leggen van het eigenaarschap van het leerproces bij de leerlingen gemiddeld

Het traject zelfgestuurdleren voorzien van details gemiddeld

Dalton beleidsplan concretere invulling m.b.t. portfolio's gemiddeld

Bijlagen
1. Eerste aanvraag excellente scholen
2. Schoolrapport 2015 excellente school
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3.28 Dalton
In 1997 zijn we als school gestart met het inrichten van ons onderwijs volgens de daltonprincipes. De daltonprincipes
zijn voor ons een leidraad om het onderwijs voor elke leerling zo optimaal mogelijk in te richten. 

Wij maken als school een ontwikkeling met betrekking tot de kernwaarden van het onderwijs. Als school werken wij
continu aan onze ontwikkeling m.b.t. de kernwaarden. Wij beschrijven in ons daltonplan op welke wijze wij daar
invulling aan geven.

Daarnaast werken wij aan de landelijke ontwikkeling en visie met betrekking tot daltononderwijs binnen de Nederlandse
Dalton vereniging (NDV).

Deze twee ontwikkelingen leveren spanningen op, omdat we als school niet in staat zijn om alle beleidsterreinen in
gelijke mate met de landelijke ontwikkelingen, te volgen. Dat betekent dat we keuzen hebben gemaakt in ons
daltonbeleidsplan.

Op dit moment zien wij kansen in ontwikkeling met betrekking tot zelfgestuurd leren en excellente school. Dit zijn op
zichzelf staande ontwikkelingen. Daar wij echter alles willen onderbrengen binnen ons daltononderwijs zullen wij deze
onderwerpen in de toekomst (verder) uitwerken en afspraken en voornemens vastleggen binnen ons
daltonbeleidsplan. 

Het excellentie profiel waar wij aan werken is: Eigenaarschap 
Beoordeling
De ambities worden een keer per vijf  jaar beoordeeld door een visitatieteam van de Nederlandse Dalton
Vereniging(NDV).

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Kwaliteitskaart Dalton (WMK-
PO).

Verbeterpunt Prioriteit

Eigenaarschap laag

portfolio laag

Habits of Mind laag

Zelfgestuurd leren laag

Dalton, de puntjes op de i zetten!! laag

Bijlagen
1. Dalton beleidsplan 2014-2018
2. Zelfgestuurd leren

3.29 De doorgaande lijn
De 1 zorgroute vormt de basis van ons onderwijs met betrekking tot de afspraken ten aanzien van de instructie en
vormt een doorgaande lijn voor de leerlingen op basis van hun onderwijsbehoeften en leerlingkenmerken.

De doorgaande lijn van de kernwaarden van het daltononderwijs hebben wij beschreven in ons dalton beleidsplan.
Interventies ten aanzien van het eigenaarschap van de groep en individuele leerlingen worden gepleegd als dat
noodzakelijk is met betrekking tot de doorgaande dalton lijn van onze school.

Het sociale gedrag van de leerlingen en de doorgaande lijn daarvan realiseren wij door de leerlingen inzicht te geven
in hun eigen denken en handelen en dat van anderen door middel van de kanjertraining.

De opbrengsten van de cognitieve vakken worden door de leerkracht gemonitord door de afname van de
methodetoetsen. op basis van het resultaat vindt er remedial teaching plaatst die eveneens getoetst wordt. In
samenspraak met directie en intern begeleiding worden de methode onafhankelijke toetsen geanaliseerd. Er worden
voor de noodzakelijke doorgaande lijn dan interventies gepleegd als extra instructie, tijd, versnelling, verdieping en
automatisering).
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De opbrengsten van de sociale vaardigheden worden gemonitord door afname van Kanvas en op basis van de
resultaten worden en interventies gepleegd als individuele leerlingen gaan een sociale vaardigheidstraining volgen of
de inzet van de Kanjertraining wordt aangepast.

De overgang en doorgaande lijn   naar het volgende leerjaar wordt nauwgezet besproken in de overdracht. met name
de groepsgerelateerde zaken ten aanzien van opbrengsten op sociaal , dalton en cognitief gebied worden besproken.

De overgang en doorgaande lijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs wordt onder leiding van het
Betuws Passend onderwijs (Bepo) vorm gegeven. Jaarlijks worden de door de school ondervonden knelpunten met het
voortgezet onderwijs besproken. Zie hiervoor ook  paragraaf 5.9 PO-VO.  

Zie Beleidsstuk overgang PO-VO. 

Doubleren geeft aan het ons helaas niet altijd lukt om de doorgaande lijn voor alle leerlingen te waarborgen. Soms zijn
we genoodzaakt om op basis van sociale en / of cognitieve vaardigheden te beslissen dat een leerling doubleert. Toch
zetten wij ons dan in om de doorgaande lijn voor deze leerling zoveel mogelijk te waarborgen door aanpassingen en
interventies te plegen die noodzakelijk zijn voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.

Versnellen geeft aan dat de lijn die we als school hebben uitgezet met betrekking tot de doorgaande lijn van een
individuele leerling tekort schiet en dat we een interventie plegen om een jaar over te slaan. Met betrekking tot de
doorgaande lijn wordt er een nauwgezet programma gevolgd om de leerling op sociaal en cognitief gebied hiervoor
voor te bereiden en te begeleiden.
Bijlagen

1. Overdracht eind schooljaar
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4 Personeelsbeleid

4.1 Integraal Personeelsbeleid
Integraal Personeelsbeleid stichting Fluvium.

De ods Meester Aafjest maakt deel uit van de stichting Fluvium. De ods meester Aafjes valt dan ook onder het integraal
beleidsplan van de stichting en de daaraan gelieerde afspraken gemaakt binnen de personele unie van de stichting
Fluvium en de stichting Spoenk. 

Het integraalbeleidsplan van de ods Meester Aafjes

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school en aan de vastgestelde competenties. De
competenties en criteria waarop we ons richten hebben we vormgegeven in een competentieboekje voor de ods
Meester Aafjes (zie bijlagen). Dit boekje vormt het hart van ons personeelsbeleid. We gaan uit van de volgende
competenties:

1. Gebruik Leertijd
2. Pedagogisch handelen
3. Didactisch handelen
4. Afstemming (HGW)
5. Klassenmanagement
6. Opbrengstgericht werken
7. Beroepshouding
8. Communicatie
9. Dalton

Wij monitoren de competenties door middel van groepsbezoeken, groepsbesprekingen, voortgangsgesprekken, etc.
Daarbij kijken we of de leerkrachten overeenkomstig de afspraken binnen de school het onderwijs vormgeven. Waar
nodig maken wij gebruik van een kijkwijzer om meer in te spelen op de details. Op onze school hebben wij
leerkrachten met meer en minder ervaring. Leerkrachten met hun eigen kwaliteiten en specialiteiten. In gezamenlijkheid
bespreken wij met elkaar waar een leerkracht aan moet voldoen. In deze gesprekken en aan de hand van deze
gesprekken bouwen we met elkaar een visie op m.b.t. leerkrachten op 3 sporen (startbekwaam, basisbekwaam  en
vakbekwaam). D.m.v. refelecteren, evalueren , functionerings- en beoordelingsgesprekken bepalen we op welk spoor
een leerkracht functioneert. Op basis daarvan wordt invulling gegeven aan verwachtingen die gesteld worden aan de
leerkracht. Deze verwachtingen t.a.v. opbrengsten, kennis, nascholing, naleving van afspraken, etc.) worden
opgenomen in het POP.
Leerkrachten krijgen binnen de school de kans om zichzelf al dan niet in samenspraak met collega's te ontwikkelen. Iris
Connect is een instrument dat goed ingezet kan worden voor de eigen reflectie. De voorkeur gaat uit naar de open
bespreek cultuur in collegiale consultatie, bouwbesprekingen, teamvergaderingen, studiedagen, etc.
Beoordeling
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team m.b.v. kwaliteitskaarten (WMK-PO). De
scores op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor een analyse van dit beleidsterrein. Een leerteam
zal op basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de problematiek aanpakken door voorstellen te doen naar
directie en team. Het leerteam draagt zorgt dat de verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.

Omschrijving Resultaat

Integraal personeelsbeleid - Integraal Personeels Beleid 3,48

Integraal personeelsbeleid - Integraal Personeelsbeleid 3,55

Bijlagen
1. competentieboekje ods Meester Aafjes

4.2 De organisatorische doelen van de school
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.
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1 Specifieke taken en functies Huidige situatie 2014-2015 Gewenste situatie 2016-2020

1 Aantal personeelsleden 28 26

2 Verhouding man/vrouw 3-25 5-21

3 LA-leraren 15 20

4 LB-leraren 6 8

5 Aantal IB'ers 1 2

6 ICT-specialisten 1 1

7 Onderwijsassistenten 1 0

8 Taalspecialisten 3 2

 9  Rekenspecialist                      1                        2

  10  Daltonspecialist                      1                       3

 11  Specialist Leren en innoveren                      1                       1

  12  Specialist Wetenschap en techniek                      0                       1

13 Gedragsspecialist 0 1

12 Specialist Wereldoriëntatie 0 1

De consequenties van onze organisatorische doelen zijn opgenomen in ons Plan van Aanpak (2015-2019) en komen
standaard aan de orde bij de POP-ontwikkeling en in de functioneringsgesprekken. 

4.3 De schoolleiding
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur van de school. Kenmerkend voor de
schoolleiding is dat ze zich richt op het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat organiseren van de gang
van zaken op school. In de derde plaats vindt de schoolleiding met name het onderwijskundig leiderschap van belang. 

Doelstelling is een lerende organisatie waar het team vanuit een grote betrokkenheid en de specialistische kennis van
de individuele teamleden komt tot kwaliteitsverbetering van het (Dalton) onderwijs op de ods Meester Aafjes en obs Est.
In de samenwerking tussen de scholen wordt de versterking voor alle partijen gezocht. Daarnaast richt de schoolleiding
zijn blik naar buiten en pakt de samenwerking met andere scholen (o.a. Lokhorst te Deil) op.

De leerteams zorgen dat de teamleden actief deelnemen aan de (onderwijs)ontwikkelingen binnen de school. De
randvoorwaarden bestaan uit de uitgangspunten en de doelstellingen van de school die in dit Schoolplan, maar ook ons
Daltonbeleidsplan zijn opgesteld. De schoolleiding controleert, adviseert, stuurt bij waar dit niet het geval is. Hij zal
daarbij advies vragen aan het leerteam management.

Waar de schoolleiding voor staat:

1. De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes
2. De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school
3. De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze
4. De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate
5. De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden
6. De schoolleiding heeft voldoende delegerend / coördinerend  vermogen
7. De schoolleiding zorgt voor de structuur van beleid door het Schoolplan.
8. De schoolleiding structureert, operationaliseert en implementeert op basis van kwaliteitskaarten en vragenlijsten.
9. De schoolleiding betrekt het team bij (onderwijskundige) ontwikkeling door inrichten van leerteams.

10. De schoolleiding ontwikkelt in samenspraak met leerteams (innovatief) beleid op grond van strategische keuzes.
11. De schoolleiding zorgt voor een lerende organisatie d.m.v. leerteams.
12. De schoolleiding zorgt voor nascholing op basis van wensen uit leerteams.
13. De schoolleiding communiceert in voldoende mate en op een goede wijze met het team.
14. De schoolleiding schept voorwaarden voor een functioneel en plezierig werkklimaat.
15. De schoolleiding stimuleert eigen initiatieven van teamleden.
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16. De schoolleiding ondersteunt teamleden in voldoende mate.
17. De schoolleiding heeft vertrouwen in het kunnen van de teamleden.
Beoordeling
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de kwaliteitskaart (WMK-PO) De scores
op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor een analyse van dit beleidsterrein. Een leerteam zal op
basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de problematiek aanpakken door voorstellen te doen naar directie en
team. Het leerteam draagt zorgt dat de verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.

De schoolleiding heeft jaarlijks een doelengesprek met de bestuurder van de stichting.

Omschrijving Resultaat

Opbrengst gericht leiderschap - Visie 3,11

Opbrengst gericht leiderschap - Competenties 3,58

Opbrengst gericht leiderschap - Cultuur 2,98

Opbrengst gericht leiderschap - Sturing 3,06

Opbrengst gericht leiderschap - Verwachtingen van een schoolleider 3,85

schoolleiding 2014 - De schoolleiding 3,16

4.4 Beroepshouding / professionele cultuur
De leerkrachten handelen met een professionele instelling vanuit de missie en visie van de school. We zijn in ons doen
en laten Dalton en werken samen in het belang van de school. Iedere leerkracht werkt vanuit zijn eigen persoonlijkheid
en kennis aan zijn eigen ontwikkeling en die van het team van de ods Meester Aafjes en obs Est. We betrekken,
bevragen en spreken collega’s aan m.b.t. de professionele gang van zaken op de school. We staan open voor
(opbouwende) kritiek op de uitvoering van onze professie. We bereiden ons voor op lesgeven en vergaderingen. We
spreken namens onszelf vanuit een professionele instelling. In ons lesgeven handelen we volgens de 1-zorgroute en
evalueren met collega’s, IB en directie de behaalde resultaten. Op basis van analyse stellen we onze plannen bij.   

1. We handelen professioneel vanuit de missie en de visie van de school.

2. We stellen ons op volgens de beginselen van Dalton - eigenaarschap (zelfstandig, verantwoordelijk, samenwerkend),
effectief, reflecterend en zorgdragen voor borging.

3. We bereiden ons professioneel voor op lesgeven, vergaderingen, etc.

4. We zijn aanspreekbaar op onze professie, uitvoering afspraken, resultaten.

5. We ontwikkelen onze professie en ondersteunen, begeleiden onze collega’s.

6. We reflecteren regelmatig ons eigen werk en dat van het team.

7. We gebruiken de kanjertraining als leidraad voor onze doorgaande lijn Sociaal emotionele ontwikkeling (SEO).

8. We zien elkaars kwaliteiten.

Onze ambitie:

Eigenaarschap ontwikkelen bij en voor alle betrokkenen.
Beoordeling
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team m.b.v. de kwaliteitskaarten (WMK-PO).
De scores op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor een analyse van dit beleidsterrein. Een
leerteam zal op basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de problematiek aanpakken door voorstellen te doen
naar directie en team. Het leerteam draagt zorgt dat de verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.

Omschrijving Resultaat

Schooljaar 2011-2012 - Beroepshouding 3,61
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Verbeterpunt Prioriteit

Van elke leerkracht stellen we een kwaliteitenlijst op. gemiddeld

Een ieder is op de hoogte m.b.t. bij wie expertise te halen is. gemiddeld

Ontwikkelen eigenaarschap gemiddeld

Inzet nieuwe formulieren functioneringsgesprek en competentieboekje gemiddeld

planmatig werken gemiddeld

Bijlagen
1. Persprotocol stichting Fluvium
2. Klokkenluidersregeling
3. Protocol jubilea
4. Ziekteverzuim
5. Zelfreflectielijst dalton leerkracht
6. Bekwaamheidseisen leerkrachten
7. Schoolleidersregister PO

4.5 Beleid met betrekking tot stagiaires
Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van
aankomende leerkrachten. Wij zijn in dit kader opleidingsschool voor de Hogeschool Utrecht, maar stellen ons ook
open op voor studenten van de Pabo’s uit Arnhem en Nijmegen. Jaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd welke
leerkracht een stagiair(e) of LIO-er in de klas wil begeleiden. Stagiaires worden uitgenodigd voor een gesprek met een
lid van de directie en de betreffende leerkracht. We begeleiden, ondersteunen de stagiaire in diens ontwikkeling en
beoordelen vanuit ons eigen competentieprofiel en de beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool.  

We zijn daarnaast ook opleidingsschool voor leerlingen van MBO en HBO. Hierbij geldt als uitgangspunt dat het een
win-win situatie voor beide partijen moet zijn (administratie, ICT, etc.)

Als opleidingsschool verkent ods Meester Aafjes de mogelijkheden om stagiaires in te zetten in de samenwerking met
obs Est.

Verbeterpunt Prioriteit

In het kader opleidingsschool willen we ook onze Dalton expertise inzetten gemiddeld

4.6 Werving en selectie
De SBL competenties en de Dalton competenties zijn voor ons een leidraad met betrekking tot werving en selectie van
nieuwe leerkrachten. Welke competenties heeft een nieuwe collega nodig en welke competenties dienen op korte
termijn ontwikkeld te worden. Met betrekking tot deze nascholing dient de betrokkene de bereidheid te hebben deze
nascholing te volgen. De stelregel is dat alle leerkrachten op de ods Meester Aafjes het (basis) daltoncertificaat  voor
leerkrachten behalen. Het is een voorwaarde voor het functioneren dat men op de meest korte termijn dit certificaat
haalt. Leerkrachten krijgen dan ook vanuit de directie de opdracht zich op te geven voor de eerstvolgende opleiding. De
leerkracht dient zich in het kader van eigenaarschap zelf op te geven voor deze opleiding. Als leerkrachten deze
opleiding niet binnen een jaar gestart zijn, wordt dat gezien als een negatieve beoordeling.  Daarnaast wordt van elke
leerkracht verwacht dat hij zo spoedig mogelijk het certificaat gym behaald.  De nieuwe leerkracht levert binnen 3
maanden zijn POP met betrekking tot de ods Meester Aafjes in bij de  directie. De leerkracht dient in zijn functioneren
eigenaarschap te tonen met betrekking (in zijn ontwikkeling) tot het functioneren als leerkracht en collega.Tijdens het
sollicitatiegesprek houden we een criterium gericht interview dat gebaseerd is op de door ons gestelde competenties en
criteria. De sollicitanten vragen wij de mate van beheersing van hun  professionele  taak aan te tonen (via
bekwaamheidsdossier en portfolio).

Werving en selectie van de ods Meester Aafjes vindt plaats binnen het beleid van de stichting Fluvium. Waar mogelijk
wordt de verbinding gelegd met obs Est.

Verbeterpunt Prioriteit

Vastleggen van afspraken gemiddeld
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Bijlagen
1. Personeelsbeleid 2010

4.7 Introductie en begeleiding
De stichting Fluvium heeft een starterskit ontwikkeld die de nieuwe leerkracht krijgt ter introductie en bestudering.

Startbekwame leraren krijgen een bijzonder budget van 40 uren per jaar (nieuwe CAO). Conform het advies van de
CAO-partners zullen we dit laten aanwenden voor lesgeven, voor- en nawerk en professionalisering. Startbekwame
leraren krijgen een coach (niet de direct leidinggevende) en de afspraken over de ontwikkeling van start- naar
basisbekwaam worden vastgelegd in het POP. Op de ods Meester Aafjes krijgen nieuwe leraren een mentor (een
parallel- / bouwcollega). Deze mentor voert het introductiebeleid uit. Daarmee wordt de nieuwe collega op de hoogte
gesteld van de missie, de visies en de ambities van de school.  

Het Schoolplan en Daltonbeleidsplan zijn daarbij belangrijke documenten om inzicht te krijgen in de organisatie van de
school. Voorts worden nieuwe leerkrachten geacht hun POP af te stemmen op het schoolbeleid en de
schoolontwikkeling, toegespitst op de competenties die zij nodig hebben voor het functioneren in hun eigen groep.
Hierbij zijn collegiale consultatie en collegiaal groepsbezoek een belangrijke factor. Formatieve ruimte zet het laatste
onder druk, maar Iris Connect biedt leerkrachten de mogelijkheid om het eigen functioneren te observeren en te
beoordelen, maar ook om een collega om advies te vragen.  Wij gaan hierbij uit van de professionele houding van de
nieuwe collega, die vanuit zijn/haar eigen zelfredzaamheid initiatieven neemt tot ontwikkeling. In deze ontwikkeling
staan de  dalton kernwaarden centraal. de leerkracht dient zich de kennis van en het werken met deze  kernwaarden
eigen te maken. De kernwaarden dienen een natuurlijk onderdeel te worden van het functioneren als leerkracht. De
leerkracht dient in zijn functioneren eigenaarschap te tonen met betrekking (in zijn ontwikkeling) tot het functioneren als
leerkracht en collega.

4.8 Taakbeleid
Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. De taken zijn onderverdeeld in lesgevende
taken, groepstaken en deskundigheidsbevordering (zie voor de uitwerking de normjaartaak). Elk jaar wordt 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.
Deskundigheidsbevordering wordt binnen onze school gezien als een belangrijk onderdeel van het taakbeleid.  

Met betrekking tot het taakbeleid heeft onze school vooralsnog gekozen voor het basismodel. In de toekomst kan er
een keuze gemaakt worden tussen basismodel of overlegmodel. In het kader van de nieuwe CAO is de voormalige
jaartaak omgezet naar een 40-urige werkweek.       Voorafgaand aan het schooljaar, voor de zomervakantie, wordt de
weektaak per werknemer zo concreet mogelijk vastgelegd. 

De maatschappij stelt meer en meer de eisen aan het onderwijs bij. Dit heeft tot gevolg dat de taken die we als
leerkrachten in het verleden uitvoerden nu en in de toekomst niet meer gedaan kunnen worden. Wij willen echter wel
de verworvenheden vanuit het verleden behouden en bewaren. Als school zetten we ons dan ook in om op een goede
wijze verschillende taken over te dragen aan de ouders (met name sportactiviteiten). In de afgelopen jaren is daar een
goede start meegemaakt, die een verdere ontwikkeling zal hebben in de komende jaren. Mocht het uiteindelijk niet
meer mogelijk zijn om bepaalde (sport)activiteiten te ondersteunen, dan zal de directie de beslissing nemen om een
activiteit geen doorgang te laten hebben. Ouderraad en medezeggenschapsraad zijn in een later stadium in
samenspraak  geëigend  om het initiatief te nemen voor een doorstart onder de verantwoordelijkheid van ouders.

In het kader van de nieuwe CAO zullen we leraren beoordelen als ze van LA3 naar LA4 gaan (van startbekwaam naar
basisbekwaam) en wanneer ze van LA7 naar LA8 gaan (van basisbekwaam naar vakbekwaam). Daarbij zullen we
gebruik maken van een beproefd instrument (WMK-PO).

Verbeterpunt Prioriteit

Bespreken invulling taakbeleid in het kader van de nieuwe CAO. gemiddeld

Bijlagen
1. Normjaartaak
2. Nieuwe CAO in combinatie met normjaartaak

4.9 Collegiale consultatie
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Collegiale consultatie zien wij als een belangrijk element voor de ontwikkeling van onze competenties. Deze collegiale
consultatie vindt plaats met parallel leerkrachten, in de bouw, maar ook in leerteams. Leerkrachten organiseren binnen
de bouw een klassenbezoek bij een collega. Het Dalton leerteam bekijkt op collegiale basis de ontwikkelingen  m.b.t.
 dalton. De I.B. en directeur bezoeken lessen in het kader van de 1-zorgroute. Zij evalueren, beoordelen samen met de
leerkracht het gegeven onderwijs.Er is weinig of geen  financiële  ruimte om formatie in te zetten om collegiale
consultatie (directe) formatief te ondersteunen. We betrekken de leerkrachten van obs est bij onze leerteams en
bouwvergaderingen, zodat zij ook gebruik kunnen maken van onze kennis en materialen. 

Iris Connect biedt leerkrachten (indirect) de mogelijkheid om het eigen functioneren te observeren en  te beoordelen,
maar ook om een collega om advies te vragen. Iris Connect is geen beoordelingsinstrument, maar wordt bedoeld als
een ontwikkelinstrument voor de leerkracht. Privacy van leerkracht en leerling(en) wordt optimaal bewaakt.

4.10 Klassenbezoek
Het bij elkaar kijken en het gesprek met elkaar aangaan is een basis voor een gezamenlijke ontwikkeling. De directie en
Intern Begeleider leggen jaarlijks bij ieder teamlid een klassenbezoek af.

Het teamlid wordt geobserveerd op basis van de didactische kwaliteitskaarten (criteria van de competentie gebieden),
de afspraken m.b.t. het lesgeven (1-zorgroute) en de aanpak (Dalton). Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een
correcte wijze uitvoering geeft aan het persoonlijke ontwikkelplan. Na het klassenbezoek volgt een (functionerings-
)gesprek.

Iris Connect biedt leerkrachten de mogelijkheid om het eigen functioneren te observeren en te beoordelen, maar ook
om een collega om advies te vragen. Iris Connect is geen beoordelingsinstrument. Privacy van leerkracht en leerlingen
wordt optimaal bewaakt.

De NDV legt 1 keer in de 5 jaar klassenbezoeken af. Zij beoordeelt of de school en leerkracht(en) een goede reflectie
hebben gegeven m.b.t. het functioneren als school.

De inspectie legt steekproefsgewijs klassen bezoeken af in het kader van de beoordeling van de school.

4.11 Persoonlijke ontwikkelplannen
Iedere werknemer stelt jaarlijks een POP op. De inhoud van het POP is gebaseerd op onze competentie set (zie
hoofdstuk Personeelsbeleid). Een werknemer scoort zichzelf op de vastgestelde (SBL en dalton) competenties, voert
een doelstellingengesprek met collega’s en vult daarna het POP (volgens format) in. 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. Naast
het POP werken we met persoonlijke actieplannen (kort lopende plannen) en prestatie-afspraken: “smart”
geformuleerde doelstellingen voor de korte termijn. POP’s, PAP’s en prestatie-afspraken worden gearchiveerd in het
bekwaamheidsdossier en komen aan de orde bij de klassenbezoeken en de flitsbezoeken. Het uitgangspunt is, dat alle
medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen professionalisering. Jaarlijks worden er afspraken gemaakt met de
directie over de professionalisering en deze worden vastgelegd in het POP. Bij de bedoelde afspraken wordt in ieder
geval vastgelegd wat de leraar gaat doen om zich te ontwikkelen van startbekwaam naar basisbekwaam c.q. van
basisbekwaam naar vakbekwaam.
Bijlagen

1. POP en opleiding

4.12 Het bekwaamheidsdossier
Alle werknemers beschikken over een digitaal bekwaamheidsdossier. Het dossier wordt beheerd door de leraren zelf;
het dossier is beschikbaar op het netwerk voor leerkracht en directie. Het is een levend document doordat er veelvuldig
gebruik van gemaakt wordt bij het personeelsbeleid. In dit dossier bevinden zich:

1. Afschriften van diploma’s en certificaten   
2. De missie en visie(s) van de school   
3. Het competentieboekje  
4. De persoonlijke ontwikkelplannen   
5. De persoonlijke actieplannen   
6. De gespreksverslagen (Functioneringsgesprek)   
7. De gespreksverslagen (Beoordelingsgesprek)   
8. Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek   
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9. In het portfolio verzamelt de werknemer ‘bewijzen’ voor zijn persoonlijke ontwikkeling. 

4.13 Intervisie / Leerteams en bouwen
De leraren participeren bij ons op school in een professionele leergemeenschap (obs est en ods Meester Aafjes. De
ontwikkelingen binnen het (basis) onderwijs en onze dalton school gaan hard. Het is zaak dat een ieder betrokken en
op de hoogte is van deze ontwikkelingen, maar deze ook volgens onze afspraken vorm geeft binnen ons onderwijs.
Onze communicatiestructuur is zodanig opgezet dat iedere leerkracht deelneemt aan het gesprek en kennis heeft van
wat er verwacht wordt. 

De leerteams

In de leerteams worden de beleidsterreinen van het onderwijs op basis van het schoolplan aan de orde gesteld. We
bevragen elkaar. We weten wat we doen. We weten wat we willen verbeteren. we hebben allemaal eigenaarschap in
dit proces.

De bouw

In de bouw bespreken we:

Leerling

In de bouw wordt de zorg voor de leerlingen besproken. Leerkrachten brengen leerlingen (Cognitief en sociaal
emotioneel) in en maken afspraken over de aanpak. 

Onderwijskundig

Onderwijskundig bespreken we de opbrengsten, de didactische en pedagogische aanpak:de dalton kernwaarden, de
inzet van materialen en methode(n), 1 zorgroute, groepsplannen, groepsopbrengsten, beleidsterreinen vanuit de
leerteams, etc. 

Professioneel

SBL en dalton competenties met betrekking tot de kernwaarden dalton, pedagogische en didactische vaardigheden van
de leerkrachten staan centraal in de collegiale consultatie. We bespreken POP en leerpunten met elkaar en wat voor
nascholing er vanuit het individu/ team gewenst wordt.  We hebben onze verantwoordelijkheid naar collega ('s), leerling
en ouders om  te voldoen aan onze professionele standaard (de afspraken die we als team met elkaar hebben
gemaakt), maar ook deze verder te ontwikkelen.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in de organisatie. Met name de leerkracht is en blijft verantwoordelijk voor
het wel en wee van de leerlingen en de acties die er gepleegd moeten worden. Ook al zijn er andere deskundigen
betrokken bij een leerlingen, de leerkracht is en blijft verantwoordelijk.

Overige onderwerpen

Onderwerpen van de bouw, organisatie, afspraken, methoden, activiteiten, festiviteiten, ouders, ouder gesprekken,
kindgesprekken, portfolio, etc. 

4.14 Functioneringsgesprekken
De directie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle medewerkers. We beschikken over een regeling
Functioneringsgesprekken. Tijdens het functioneringsgesprek staat het POP van de medewerker (met daarin de
competentie set) 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, en mobiliteit.
Tijdens de functioneringsgesprekken wordt tevens de inzet van de uren duurzame inzetbaarheid besproken en/of
geëvalueerd. Het verslag van het functioneringsgesprek wordt opgenomen in het personeels- en bekwaamheidsdossier.
In het functioneringsgesprek wordt door de medewerker verantwoording afgelegd over zijn ontwikkeling van
startbekwaam naar basisbekwaam respectievelijk van basisbekwaam naar vakbekwaam.
Bijlagen

1. Gesprekkencyclus 2014

4.15 Beoordelingsgesprekken
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Onze school beschikt over een regeling Beoordelingsgesprekken.  Minimaal 1 x per 4 jaar wordt een
beoordelingsgesprek gevoerd met iedere werknemer. Bij dit beoordelingsgesprek wordt ons (dalton) competentieprofiel
gebruikt en de gemaakte afspraken doorgenomen Daarnaast worden houding en gedrag ten opzichte van collegae en
ouders en de doorgemaakte ontwikkeling in kennis en vaardigheden beoordeeld. 

De directie voert een beoordelingsgesprek bij de overgang van een T- naar een V-benoeming., maar ook na het eerste
half jaar dat een leerkracht op onze school werkt. Daarnaast kan het functioneringsgesprek aanleiding geven tot het
houden van een beoordelingsgesprek op kortere termijn.

In het kader van de nieuwe CAO zullen we leraren beoordelen als ze van LA3 naar LA4 gaan (van startbekwaam naar
basisbekwaam) en wanneer ze van LA7 naar LA8 gaan (van basisbekwaam naar vakbekwaam). 
Bijlagen

1. Gesprekkencyclus 2014

4.16 Deskundigheidsbevordering - Professionalisering
In het kader van de professionalisering beschikt iedere medewerker over 2 klokuren per week (naar rato van de
werktijdfactor). Daarnaast is er voor iedere medewerker een budget beschikbaar in het kader van de duurzame
inzetbaarheid (van 40 uren, naar rato). Scholing komt aan de orde tijdens de functioneringsgesprekken. Medewerkers
kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren ( in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de
schoolverbeterdoelen, de competentie set 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 wordt er 10 werkdagen per jaar verplicht aan scholing en
schoolontwikkeling gewerkt.  Door inzet van taaktijd maken we het mogelijk dat iedere leerkracht aanwezig is. 

teamscholing (diverse thema's):

Pedagogiek

Didactiek

Rekenen en rekenbeleidsplan

Taal en taalbeleidsplan

Dalton kernwaarden, met name reflecteren, coöperatieve werkvormen en opstellen dalton beleidsplan.

De 1 zorgroute (ontwikkeling)

Groepsplannen en groepsoverzichten (opstellen)

Educatief partnerschap

Alle leerkrachten dienen in het bezit te zijn van het daltoncertificaat leerkrachten en een bevoegdheid
gymnastiek 
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Organisatie Aantal medewerkers

Dalton certificaat  Individueel / NDV allen

 Bevoegdheid gym  allen 

Taalspecialist  3

Rekenspecialist  1

Daltonspecialist  1

ICT specialist  1

 Wetenschap en techniek specialist  in opleiding 1

 Cultuurspecialist  1

 Remedial teaching specialist  1

 Met sprongen vooruit specialist  5  

 Gedragsspecialist (Kanjertraining / pesten)  In opleiding  2

Bijlagen
1. Expertise team ods Meester Aafjes
2. Iris Connect aanvraag
3. Spoor 3 leerkracht
4. Doelen leerkracht vaardigheden
5. Functiemix

4.17 Teambuilding
Op onze school organiseren we diverse typen vergaderingen (zie hoofdstuk Organisatie en beleid) 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.We volgen gezamenlijke
teamscholing, naast de individuele scholing. We onderscheiden in het kader van teambuilding ook de meer informele
communicatiemomenten. Het team organiseert een samenzijn met bv de kerst en een afsluiting aan het eind van het
schooljaar. Daarnaast is er jaarlijks een personeelsuitje.

4.18 Verzuimbeleid
De gezondheid van de werknemers

De gezondheid van de werknemers is van groot belang voor het wel functioneren van de organisatie. Door een goede
organisatie en een goed taakbeleid, waar een ieder zijn deel van de taken oppakt maakt dat er gewerkt wordt onder
goede werkomstandigheden.

Dit laat onverlet dat mensen ziek kunnen worden en dat de in het basisonderwijs bestaande werkdruk ziekte kan
veroorzaken. Als team zijn we alert op het wel en wee van elkaar. 

  Verzuimpercentage

Over de laatste jaren zien we dat het ziekteverzuim binnen de perken blijft. Het ziekte verzuim ligt onder de 5 %.

Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur. Deze regelt de vervanging. De werknemer meldt zich ook beter
bij de directeur. Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de bedrijfsarts. Bij kort veelvuldig verzuim
wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de bedrijfsarts
ingeschakeld, in overleg met de personeelsconsulent. Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet
Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft het functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de
directeur. Bij ziekte wordt, naast de informele contacten door de collegae, formeel door de directeur contact
onderhouden met de betrokkene. 

4.19 Mobiliteitsbeleid
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Het mobiliteitsbeleid is opgesteld door het bovenschools management  van de stichting Fluvium. Gedurende ieder
schooljaar (voor april) wordt geïnventariseerd of er belangstelling is voor vrijwillige mobiliteit. Aan het eind van het
schooljaar komt het voor dat leerkrachten op een school boventallig worden. Deze leerkrachten worden geplaatst in de
zogenaamde flexibele schil van de stichting. Op het moment dat er vacatures zijn binnen de stichting kunnen alle
werknemers daarop solliciteren. Op het moment dat er niemand meer in de flexibele schil zit of dat er niemand binnen
de stichting gevonden kan worden, die past bij de opengestelde functie kan er met toestemming van het bestuur van
buiten de stichting iemand aangenomen worden. 
Bijlagen

1. Mobiliteitsformulier
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5 Organisatie en beleid

5.1 Organisatiestructuur
Onze school is een van de veertien scholen van de stichting Fluvium. De directie (directeur en adjunct-directeur) geven,
onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder 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
vier bouwcoördinatoren, een IB'er en een ICT-coördinator en leerteams. Het MT wordt gevormd door de directie, IB., 2
LB leerkrachten. De school heeft de beschikking over een ouderraad en een MR. Op stichtingsniveau is er een GMR.
Bijlagen

1. Organogram Fluvium
2. Personele unie Fluvium en Spoenk
3. Leerplicht

5.2 Groeperingsvormen
De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Waar het formatief nodig is, kunnen combinatiegroepen
samengesteld worden. Er is sprake van een groot aantal parallelklassen. De indeling van klassen vindt plaats op basis
van een sociogram. De school plaatst kinderen dus tactisch. De lessen worden in het algemeen in de groep
aangeboden aan de leerlingen. Daltononderwijs en 1-zorgroute vormen de basis voor het onderwijs. We zien dan ook
de volgende groepen: verlengde instructie, basisinstructie, compacters en verrijkers. Daarnaast ook een groep
leerlingen die nog extra uitdaging nodig heeft: de pittige pepers.

Bij theater wordt er een combinatie gemaakt tussen twee groepen van verschillende leeftijd. Daarnaast worden er op
basis van kennis, ervaring en belangstelling bepaalde vakken door leerkrachten uitgewisseld. Zij geven die vakken dan
ook in andere groep(en). 

Samenwerking met andere scholen. 

We werken zeer betrokken en verweven samen met de obs Est te Est. In de samenwerking vinden we extra
mogelijkheden om wederzijdse expertises in te zetten en met en van elkaar te leren.

Daarnaast hebben we een samenwerking afgesproken met De Lokhorst te Deil met betrekking tot het beleid en
uitvoering van het onderwijs voor hoogbegaafden.

5.3 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. We proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang
van zaken. 

Wij staan voor:

1. De school ziet er verzorgd uit.
2. De school is een veilige school.
3. Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om.
4. Ouders ontvangen twee-wekelijks een nieuwsbrief.
5. De school organiseert jaarlijks een informatieavond.
6. De school organiseert twee-jaarlijks een thema avond.
7. Ouders participeren bij diverse activiteiten.
8. De school staat altijd open - de leraren zijn bereikbaar.

Beoordeling
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de kwaliteitskaart (WMK-PO) De scores
op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor een analyse van dit beleidsterrein. Een leerteam zal op
basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de problematiek aanpakken door voorstellen te doen naar directie en
team. Het leerteam draagt zorgt dat de verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.
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Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,31

Ouders 2014 - Schoolklimaat 3,33

vragenlijst 2014 (leerlingen) 7 - Schoolklimaat 3,37

Vragenlijst 2014 (leerlingen) 8 - Schoolklimaat 3,41

Vragenlijst 2014 leerkrachten - Schoolklimaat 3,81

Verbeterpunt Prioriteit

Het personeel voelt zich aantoonbaar veilig op school. gemiddeld

De ouders zijn betrokken bij school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt. gemiddeld

Bijlagen
1. B-fitschool
2. Kledingvoorschriften
3. Proclamatie schoolklimaat

5.4 Veiligheid
De school waarborgt de sociale 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 (met behulp van een format). Een
incident wordt geregistreerd als de leraar inschat dat het werkelijk een incident is, of na een officiële klacht. De IB'ers
analyseren jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de leraren en stellen, in overleg met de directie, op
basis daarvan verbeterpunten vast.

Dalton is natuurlijk de kern van hoe we met elkaar omgaan. Daarnaast zetten wij de Kanjertraining om de leerlingen
inzicht te geven in hun handelen en geven daarmee handvatten voor het gewenste gedrag op school en in de
maatschappij.

De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de regels zijn m.n.
gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Het zijn onze gezamenlijke regels. We bespreken deze regels met elkaar en
maken al dan niet duidelijke afspraken. Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd.

Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de
(adjunct-)directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten (de school
beschikt over een protocol, gewenst gedrag (anti-pest protocol). Tevens wordt in voorkomende gevallen de wijkagent
betrokken bij de afhandeling van klachten.

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon en een veiligheidscoördinator. In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid
geïnformeerd over aspecten van sociale veiligheid. De school beschikt over 9 BHV'-ers.

Wij voeren een actief beleid met betrekking tot de veiligheid. Ons beleid is er met name opgericht om het goede te
promoten. we monitoren deze veiligheid door afname van verschillende kwaliteitskaarten bij de verschillende
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doelgroepen. In 2015/2016 hebben wij twee Kanjertrainer coördinatoren opgeleid. In 2016/2017. In samenspraak met
hen zal een omschrijving gemaakt worden  met betrekking tot de inhoud van hun taak. Het coördineren van het
veiligheidsbeleid en het anti-pestbeleid zal hier centraal staan.

De intern begeleider en een leerkracht van de kleuterbouw treden op als vertrouwenspersoon. Wanneer de situatie
daarom vraagt zal een vertrouwenspersoon van de GGD ingezet worden.
Beoordeling
Ouders en leraren bevragen we 2 keer per 4 jaar op veiligheid.

Leerlingen van de groepen 5  tot en met 8 worden jaarlijks bevraagd op het terrein van veiligheid.

We zorgen voor een afwisseling van vragenlijst en gesprekken.

Omschrijving Resultaat

Leerlingen 2014 - Actieve en zelfstandige rol leerlingen 3,50

Leerlingen 2014 - Schoolklimaat 3,67

Leerlingen 2014 - Communicatie met ouders 3,67

Ouders 2014 - Actieve en zelfstandige rol leerlingen 3,22

Ouders 2014 - Schoolklimaat 3,33

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,29

Vragenlijst 2014 leerkrachten - Actieve en zelfstandige rol leerlingen 3,59

Vragenlijst 2014 leerkrachten - Schoolklimaat 3,81

Vragenlijst 2014 leerkrachten - Communicatie met ouders 3,44

Verbeterpunt Prioriteit

Afname vragenlijst ouders gemiddeld

Afname vragenlijst leerkrachten gemiddeld

afname vragenlijst leerlingen gemiddeld

Veiligheidscoördinator omschrijven gemiddeld

Coördineren van antipestbeleid gemiddeld

Bijlagen
1. Protocol veiligheid
2. Meldcode huiselijk geweld
3. Protocol privacy
4. Protocol medicijnverstrekking
5. Protocol rouwverwerking
6. Memorie van veiligheid
7. BHV ontruimingsmap
8. Protocol langdurig zieke kinderen
9. Protocol bedreigde leerkrachten

10. Protocol ongewenst gedrag
11. Leerlingstatuut toelating en verwijdering
12. hoofdluisprotocol scholen
13. Tussenschoolse opvang stichting Fluvium
14. Meldcode kindermishandeling sociale kaart
15. Risicoinventarisatie en evaluatie
16. Arbo eisen
17. Preventiemedewerker
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5.5 ARBO-beleid
Het beleid is erop gericht om uitval van leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige,
eventueel in overleg met de bedrijfsarts, een probleemanalyse op. De directeur en de zieke leerkracht stellen
vervolgens een plan van aanpak op. Onze school heeft met een bedrijfsarts, dhr Jan Heijnen een contract afgesloten.
Er bestaat ook de mogelijkheid voor overleg met hem als bedrijfsarts en de personeelsconsulent in het Sociaal Medisch
Overleg. Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school.

We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan. Op die manier
kunnen we de 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.
Bijlagen

1. Gedragscode
2. klokkenluidersregeling
3. Protocol jubilea
4. Risico inventarisatie

5.6 Interne communicatie
Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. Het gaat erom betrokkenheid te creëren van de
medewerkers op het werk en op het schoolgebeuren 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. 

We gebruiken een maandelijkse vergadercyclus;

1. team
bouw
Leerteam
zorg
werkgroepen

2. Management team (MT)
3. Bouwcoördinatoren (BCO)
4. Ouderraad (OR)
5. Medezeggenschapsraad (MR)
6. Wij gebruiken effectieve middelen voor de communicatie: postvakken, memobord en via e-mail

We staan voor:

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. Wij geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,28

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,34

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,24

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,17

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,25

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,39

Sociale veiligheidvragenlijst Leerkrachten - Algemeen 3,57

Sociale veiligheidvragenlijst Leerkrachten - Incidenten 3,49

Bijlagen
1. communicatie en organogram
2. Communicatie met ouders (proclamatie)

5.7 Externe contacten / samenwerking
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:

1. Peuterspeelzaal 
2. Voortgezet onderwijs (Lek en Linge, Lingeborgh, KWC, en anderen)
3. MBO (opleidingsschool studenten ROC)
4. HBO (opleidingsschool Pabo)

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:

De leerplichtambtenaar
Bepo 
De wijkagent
Centrum voor Jeugd en Gezin
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolarts / schoolverpleegkundige
Logopedie
Fysiotherapie
Jeugdbescherming
GGD
Karakter
Pro persona

Beoordeling
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team m.b.v. de kwaliteitskaarten (WMK-PO).
De scores op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor een analyse van dit beleidsterrein. Een
leerteam zal op basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de problematiek aanpakken door voorstellen te doen
naar directie en team. Het leerteam draagt zorgt dat de verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.

Omschrijving Resultaat

Externe Contacten ods Meester Aafjes 2013 - Externe Contacten 2 2,88

Bijlagen
1. Public relations Fluvium
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2. Bepo

5.8 Educatief partnerschap
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. 

Waar we voor staan:

1. Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten
2. Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders
3. Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken
4. Ouders worden betrokken bij (extra) zorg
5. Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs
6. Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind
7. Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie

Het educatief partnerschap is in een ontwikkeling die wij in de komende jaren willen voortzetten. Wij menen dat als de
ouderbetrokkenheid verder vergroot kan worden dit ten goede komt van de mogelijkheden in ons (dalton) onderwijs. In
de studieweken van het schooljaar 2015 / 2016 hebben wij als team het educatief partnerschap met elkaar besproken.
Beeldvorming en attitude van het onderwijskundig personeel is hierbij aan de orde gesteld.
Beoordeling
De ambities worden 1 x per twee jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de kwaliteitskaart (WMK-PO) De scores
op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor een analyse van dit beleidsterrein. Een leerteam zal op
basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de problematiek aanpakken door voorstellen te doen naar directie en
team. Het leerteam draagt zorgt dat de verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.

Omschrijving Resultaat

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,28

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,34

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,24

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,17

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,25

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,39

Ouders 2014 - communiceren met ouders 3,29

Bijlagen
1. Educatief partnerschap
2. Missie en visie

5.9 Overgang PO-VO
De ods Meester Aafjes draagt zorg voor dat de leerlingen zo soepel als mogelijk instromen in het voortgezet onderwijs,
het onderwijs dat bij hun niveau past.

Dit betekent dat wij bijhouden waar de leerlingen heen gaan en op welk niveau dat is. Tevens houden wij drie jaar lang
bij waar de leerlingen zich in het voortgezet onderwijs bevinden en op welk niveau (zie bijlage). Dit alles om ons
adviseringsbeleid te monitoren en waar nodig aan te passen.

De ods Meester Aafjes hecht veel belang aan goed contact met de middelbare scholen waar de kinderen naar toe
gaan. Daarom hebben wij een geregeld contact met de middelbare scholen.

Punten die de aandacht genieten:

1. De ods Meester Aafjes heeft een procedure voor de advisering (zie bijlage), dit is een groeidocument dat elk jaar
wordt aangepast aan de veranderende omstandigheden.
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2. De ods Meester Aafjes  overlegt met afgevaardigden van de VO-scholen, warme overdracht en jaarlijkse
terugkoppeling met mentoren.

3. De ods Meester Aafjes  heeft zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt.
4. De ods Meester Aafjes  beschikt over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden.
5. De ods Meester Aafjes  controleert of onze adviezen effectief zijn (zie bijlage) en passen eventueel ons

adviseringsbeleid aan.

Aantal bijlages: 3 
Bijlagen

1. Beleidsstuk groeidocument
2. functioneren leerlingen VO
3. stroomschema advisering

5.10 Voor- en vroegschoolse educatie
Voorschoolse educatie wordt gegeven door gespecialiseerde medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagopvang.
Vanuit het Consultatiebureau kunnen kinderen hiervoor aangemeld worden, op grond van een taal/spraakachterstand of
een vertraagde taalontwikkeling. Ook kunnen ouders hun kind zelf aanmelden.

Onze school krijgt kinderen van Peuterspeelzaal De Dreumeldoos te Meteren, Peuterspeelzaal De Speeldoos te
Geldermalsen en de kinderdagverblijven binnen OKORD (Kinderopvang Rivierenland). Van alle kinderen die van een
peuterspeelzaal naar een basisschool gaan, wordt een overdrachtsformulier ingevuld. Hierin staat relevante informatie
over het kind en zijn algemene ontwikkeling. Heeft het kind dan ook nog deelgenomen aan VVE, dan krijgt de school
tevens een observatielijst Puk en Ko. Leerkracht en intern begeleider bekijken deze lijst en besluiten waar het kind in
de 1-zorgroute in te passen bij taalontwikkeling, zodat de extra hulp en aandacht voor het probleem gewaarborgd blijft.

Omdat de meeste vroegscholen (groep 1 en 2) met de methode Schatkist werken, heeft het overkoepelend orgaan van
de peuterspeelzalen, SPGG, gekozen voor de methode Puk en Ko. Dit is de voorloper van Schatkist. De
kinderdagverblijven binnen OKORD werken met de methode Piramide voor de doelgroep 0-4 jaar.

Binnen de stichting Fluvium bestaat een kwaliteitskring VVE. Deze kwaliteitskring draagt zorg met betrekking tot de
VVE ontwikkelingen en de contacten met de gemeente(n). De kwaliteitskring heeft samen met de gemeente
Geldermalsen een convenant opgesteld met betrekking tot het VVE-beleid.

De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door een kwaliteitskaart VVE (WMK-PO).   

Verbeterpunt Prioriteit

Zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd. gemiddeld

Een warme overdracht tussen peuterspeelzaal en basisschool realiseren. gemiddeld

Bijlagen
1. VVE convenant Gemeente Geldermalsen
2. Samenvatting rapport VVE Fluvium

5.11 Voor-, tussen- en naschoolse opvang (buitenschoolse opvang)
Onze school beschikt over een voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse en naschoolse opvang
(Buitenschoolse opvang , BSO). De organisatie is uitbesteed aan stichting Kinderopvang Rivierenland. De
Tussenschoolse opvang (TSO) wordt  geregeld door ouders.  Er vindt met regelmaat met beide organisaties overleg
plaats, m.b.t. de gang van zaken. 
Bijlagen

1. BSO- Meester Aafjesafspraken
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6 Financieel beleid

6.1 Financieel beleid Fluvium
Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken 

Het financieel beleid van Stichting Fluvium is erop gericht om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.
Stichting Fluvium beheert vrijwel alle lumpsummiddelen en prestatieboxmiddelen op bestuursniveau. Een deel van de
lumpsummiddelen wordt op schoolniveau toegekend en van de prestatiebox worden alleen de cultuurgelden op
schoolniveau toegekend. Voor de middelen die op schoolniveau worden toegekend zijn de directeuren budgethouder
en mogen facturen op dit niveau goedkeuren voor betaling. De bestuurder van Stichting Fluvium is eindverantwoordelijk
voor de effectieve besteding van de middelen en keurt alle overige facturen goed voor betaling.

Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd , evenals de gelden die voortkomen uit de prestatieboxen. De
bestuurder zorgt, in samenspraak met de directeuren, voor een deugdelijke verdeling van de gelden over de scholen.
Daartoe heeft de stichting een allocatiemodel ontwikkeld met daarin de uitgangspunten van haar beleid. De financiële
ondersteuning wordt verzorgd door de controller, de beleidsmedewerker personeelszaken en de financiële
dienstverlener.

Ieder kwartaal wordt er door de stichting een kwartaal financiële managementrapportage opgesteld en ter beschikking
gesteld aan de directeuren. Iedere maand wordt er na afloop van de loonverwerking een personele
managementrapportage opgesteld en ter beschikking gesteld aan de directeuren. Indien de managementrapportages
tot vragen leiden worden zij door de beleidsmedewerkers besproken met de directeuren.

De financiële ondersteuning wordt verzorgd door het stafbureau, Dhr. R. Smit en de financiële dienstverlener, Cabo.

Bijlagen
1. Strategisch beleidsplan stichting Fluvium
2. allocatiemodel

6.2 Interne geldstromen
De ouderraad vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is € 30,- per jaar.
Van de inkomsten worden door de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd. Jaarlijks (op de algemene ouderavond)
legt de ouderraad financiële verantwoording af via de jaarrekening en een begroting.

Onze school kent ook een overblijfregeling. Leerlingen die willen overblijven tussen de middag moeten hiervoor een
vastgesteld bedrag betalen. Dit geld wordt beheerd op een aparte rekening van de stichting overblijven ods Meester
Aafjes. Van deze rekening worden de door de school gemaakte kosten vergoed, krijgen  de overblijfouders een
vrijwilligersvergoeding en wordt speelmateriaal aangeschaft.

6.3 Externe geldstromen
Van het rijk ontvangen de scholen: Lumpsumgelden, prestatieboxmiddelen en middelen vanuit het
samenwerkingsverband voor passend onderwijs. De middelen komen bovenschools binnen en worden daar beheerd.
Op het bestuurskantoor wordt bijgehouden hoeveel middelen uit de prestatiebox besteed zijn aan welke thema’s
(opbrengstgericht werken, cultuur en leiderschap) 

Van de lokale overheid ontvangt de school projectsubsidies. De school verantwoordt zich over de deugdelijke besteding
van de gelden middels een verantwoording naar de lokale overheid.

 De stichting is eigenrisicodrager voor vervangingen. 

6.4 Sponsoring
De ods Meester Aafjes heeft een protocol met betrekking tot sponsoring. (zie bijlage)

De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er
mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het
onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
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Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd
zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair
onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring. Wij
houden ons aan het opgestelde protocol. 
Bijlagen

1. Protocol sponsorbeleid (2013)
2. Schoolsponsoring

6.5 Begrotingen
De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de bestuurder 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
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 basisformatie, wegingsgelden,
rugzakjesinkomsten en impulsgelden verantwoord. Het personeelsformatieplan 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 meerjarenexploitatiebegroting 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 meerjareninvesteringsbegrotingen (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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7 Zorg voor kwaliteit

7.1 Kwaliteitszorg algemeen
Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende
beleidsterreinen) en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch
(zie evaluatieplan, hoofdstuk 7.10) en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang
is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze
medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor
borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. 

1. Wij hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingenpopulatie
2. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan)
3. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities (zie dit schoolplan)

minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden
4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren
5. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)
6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn
7. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)
8. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders)
9. Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen

Ons bestuur zorgt er actief voor, dat we de gewenste kwaliteit realiseren.
Jaarlijks worden er een managementgesprek  gevoerd, waarbij de kwaliteit van de school centraal staat (in relatie tot 
ons school- en jaarplan). Tevens is er bestuursbeleid geformuleerd voor  het geval onze school te maken krijgt met een
attendering (inspectie),  een waarschuwing (inspectie), de kwalificatie “zwak” (inspectie) of de  kwalificatie “zeer zwak”
(inspectie). Het bestuur heeft ook een auditsysteem  opgezet, waardoor gezekerd is, dat onze school met een zekere 
regelmaat een beoordeling ontvangt van een auditcommissie.
De Nederlandse Dalton Vereniging beoordeelt 5 jaarlijks de daltonkwaliteit van de school. De NDV treedt op als critical
friend en stelt verbeterpunten op voor het dalton onderwijs. Wij hebben een dalton beleidsplan opgesteld. In dit
beleidsplan plannen wij onze aanpak m.b.t. dalton voor de komende 4 jaren.Tevens beschrijven wij in dit plan: Waarom,
hoe en wat wij doen.
Beoordeling
De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO). De
scores op de vragenlijst en onze eigen observaties zijn de basis voor een analyse van dit beleidsterrein. Een leerteam
zal op basis van de analyse verbeterpunten opstellen en de problematiek aanpakken door voorstellen te doen naar
directie en team. Het leerteam draagt zorgt dat de verbeterpunten worden aangepakt en verbeterd.

Dalton:

De ambities m.b.t. dalton worden 1 x per 5 jaar beoordeeld door de visitatiecommissie van de NDV. Het leerteam dalton
zorgt gedurende het leerjaar voor borging van de afspraken. Het leerteam beoordeelt het dalton onderwijs door
klassenbezoeken, daltongesprekken, leerteamvergaderingen, bouwvergaderingen en teamvergaderingen.

De inspectie beoordeelt 4 jaarlijks de kwaliteit van de kwaliteitszorg.

Het bestuur monitort de opbrengsten van de school

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,62

Kwaliteitszorg 2015 - Kwaliteitszorg 3,87
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Verbeterpunt Prioriteit

De school evalueert de eindresultaten volgens een protocol (workflow). gemiddeld

De school evalueert de sociale resultaten volgens een protocol (workflow). gemiddeld

De school heeft een systeem voor groepsbezoeken vastgesteld. gemiddeld

De school beschikt over een document dat verheldert welke belanghebbenden wanneer
waarover worden geïnformeerd.

gemiddeld

7.2 Meervoudige publieke verantwoording
Onze school - en stichting Fluvium - legt systematisch verantwoording af aan de verschillende stakeholders. Onze
leerlingen informeren we via de leerlingenraad. De ouders ontvangen twee-wekelijks een nieuwsbrief en tevens geven
we relevante informatie via de website van de school. Ook de schoolgids is een belangrijk medium om ouders op de
hoogte stellen van zaken die van belang zijn. Vanzelfsprekend informeren we de MR.  Centraal in onze rapportages
staan de opbrengsten van de school (in de meest brede zin):

Eindopbrengsten
Tussenopbrengsten
Sociale opbrengsten
Realisatie verbeterdoelen

In het kader van “verantwoording afleggen” maken we sinds 2013 gebruik van het Schoolvenster Scholen op de kaart
(een product van Vensters voor Verantwoording).

Verbeterpunt Prioriteit

Vensters op scholen gemiddeld

7.3 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 voor 1 augustus jaarlijks aan bij de inspectie 
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de wet op het primair onderwijs en de inspectie stelt en wordt indien nodig
geactualiseerd. 
3. Het schoolplan leveren wij tijdig en minimaal eenmaal per vier jaar aan bij de inspectie 
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt 
5. Het zorgplan van ons samenwerkingsverband BePO leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het
samenwerkingsverband) 
6. Het zorgplan van BePO voldoet aan de eisen die de wet en de inspectie stelt 
7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd, dat wil zeggen 7520 uur minimaal over een periode van acht jaar. 
8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m 8
Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,25

Verbeterpunt Prioriteit

De inspectie ontvangt de jaarplannen van de school. gemiddeld

De inspectie ontvangt de jaarverslagen van de school. gemiddeld

De inspectie is (wordt) in het bezit gesteld van het geldende zorgplan. gemiddeld

7.4 Strategisch beleid Fluvium
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Stichting Fluvium beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). Daarin worden zeven strategische thema’s
onderscheiden:  

1. Brede doorgaande leer- en ontwikkellijn 

2. Passend Onderwijs 

3. Educatief Partnerschap 

4. Vakmanschap: state of the art 

5. Professionele leergemeenschap 

6. Uitdagend werkgeverschap en de gedeeld leiderschap 

7. Duurzame huisvesting en voorzieningen. 
Bijlagen

1. Strategisch Beleidsplan 2016-2020

7.5 Inspectiebezoeken
Het bestuur van stichting Fluvium krijgt eenmaal per jaar bezoek van de inspectie waarbij de stand van zaken van de
stichting en alle scholen besproken wordt. Hierover wordt gerapporteerd in het jaarverslag. Het bestuur is na afloop van
een inspectiebezoek aanwezig bij de terugkoppeling op de school De bestuurder schrijft samen met de directeur een
reactie op het concept rapport.  

Onze school heeft op 13-02-2013 een schoolbezoek gehad, in het kader van het vierjaarlijkse onderzoek, van de
Inspectie van het Onderwijs. We beschikken over een rapport met de bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft de
volgende onderdelen beoordeeld: Kwaliteitszorg, Zorg en begeleiding, Opbrengsten en Wet- en regelgeving. De
inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op het merendeel van de onderzochte
onderdelen op orde is. Er zijn nauwelijks tekortkomingen.
Bijlagen

1. Verslag inspectiebezoek 2 april 2013

7.6 Zelfevaluatie (kwaliteitskaarten)
De kwaliteitskaarten worden afgenomen voor de beleidsterreinen volgens de planning van het schoolplan. Na afname
wordt er door de betreffende leerteams geanalyseerd, verbeterpunten opgesteld en actie ondernomen om de
verbeterpunten op basis van prioriteiten aan te pakken. De belanghebbenden worden in dit proces betrokken en maken
afspraken ter borging. In een volgende afname van de kwaliteitskaart wordt geëvalueerd of de verbeterpunten
voldoende zijn gerealiseerd. Belangrijke verbeterpunten worden regelmatig onder de aandacht gebracht en gemonitord.
Beoordeling
Ieder jaar nemen we de geplande kwaliteitskaarten (WMK-po) af. Zie planning.
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Omschrijving Resultaat

Aanbod - Aanbod 3,44

Actief Burgerschap en Integratie 2015 - Aanbod (actief) burgerschap en (sociale) integratie
(Themaonderzoek)

3,65

Actief Burgerschap en Integratie 2015 - Kwaliteitszorg (actief) burgerschap en (sociale)
integratie (Themaonderzoek)

3,56

Actief Burgerschap en Integratie 2015 - Aanbod (actief) burgerschap en (sociale) integratie 3,78

Actief Burgerschap en Integratie 2015 - Kwaliteitszorg (actief) burgerschap en (sociale)
integratie

3,63

Afstemming - Afstemming 3,67

Didactisch handelen - Didactisch Handelen 3,60

Handelingsgericht werken - Handelingsgericht werken in de groep 3,68

Handelingsgericht werken - Handelingsgericht werken op schoolniveau 3,73

Integraal personeelsbeleid - Integraal Personeels Beleid 3,48

Integraal personeelsbeleid - Integraal Personeelsbeleid 3,55

Inzet middelen 2015 - Inzet van middelen 3,50

Kwaliteitszorg 2015 - Kwaliteitszorg 3,87

Levens beschouwelijke identiteit 2015 - Levensbeschouwelijke identiteit 3,56

Opbrengst gericht leiderschap - Visie 3,11

Opbrengst gericht leiderschap - Competenties 3,58

Opbrengst gericht leiderschap - Sturing 3,06

Opbrengst gericht leiderschap - Verwachtingen van een schoolleider 3,85

Pedagogisch handelen - Pedagogisch Handelen 3,76

schoolleiding 2014 - De schoolleiding 3,16

Sociaal Emotionele Ontwikkeling 2015 - Sociaal emotionele ontwikkeling 2011-2012 3,20

7.7 Vragenlijst Leraren
De vragenlijst voor Leraren (WMK-PO) is afgenomen in 2014. De vragenlijst is gescoord door de leraren. De leraren
zijn gemiddeld genomen zeer tevreden over de school. 

Obs Meester Aafjes werkt voortdurend aan de kwaliteit van haar onderwijs. Daarvoor is het van belang dat alle
betrokkenen met elkaar communiceren en dat een ieder op de meest optimale wijze kan functioneren. We bevragen
elkaar in het gesprek. We kijken met elkaar gezamenlijk naar ons onderwijs. We bespreken positief kritisch of we ons
bewust zijn van onze doelen en/of we die doelen om de meest effectieve wijze behalen. Daarnaast willen we op een
wat afstandelijker wijze, maar wel objectief regelmatig meten of we ons nog bewust zijn van de juiste zaken en of we
die op de goed wijze uitvoeren. We bevragen ons dan ook met behulp van de kwaliteitskaarten WMK-po.

Analyse van de scores, maar daarnaast het ter bespreking stellen van een beleidsterrein, frist onze kennis weer op en
leidt ons naar verbeterpunten waar wij aan werken.
Beoordeling
een keer per vier jaar wordt de kwaliteitskaart leraren (WMK-po) beoordeeld.
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Omschrijving Resultaat

Vragenlijst 2014 leerkrachten - Actieve en zelfstandige rol leerlingen 3,59

Vragenlijst 2014 leerkrachten - Schoolklimaat 3,81

Vragenlijst 2014 leerkrachten - Communicatie met ouders 3,44

Integraal personeelsbeleid - Integraal Personeelsbeleid 3,55

Kwaliteitszorg 2015 - Kwaliteitszorg 3,87

schoolleiding 2014 - De schoolleiding 3,16

Zorg en begeleiding - Zorg en begeleiding (leerteam zorg) 3,77

Didactisch handelen - Didactisch Handelen 3,60

Pedagogisch handelen - Pedagogisch Handelen 3,76

Aanbod - Aanbod 3,44

Afstemming - Afstemming 3,67

Handelingsgericht werken - Handelingsgericht werken in de groep 3,68

Handelingsgericht werken - Handelingsgericht werken op schoolniveau 3,73

Inzet middelen 2015 - Inzet van middelen 3,50

Sociale veiligheidvragenlijst Leerkrachten - Algemeen 3,57

Sociale veiligheidvragenlijst Leerkrachten - Incidenten 3,49

Verbeterpunt Prioriteit

Afname vragenlijst leraren gemiddeld

7.8 Vragenlijst Leerlingen
De vragenlijst voor Leerlingen (WMK-PO) is afgenomen in 2014. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van
groep 5 t/m 8. De leerlingen zijn gemiddeld genomen zeer tevreden over de school. 
Beoordeling
Een keer per twee jaar bevragen we de leerlingen met behulp van de kwaliteitskaarten WMK-po.

Omschrijving Resultaat

Leerlingen 2014 - Actieve en zelfstandige rol leerlingen 3,50

Leerlingen 2014 - Schoolklimaat 3,67

Leerlingen 2014 - Communicatie met ouders 3,67

Leerlingen 2014 - Actieve en zelfstandige rol leerlingen 3,28

Leerlingen 2014 - Schoolklimaat 3,41

Leerlingen 2014 - Communicatie met ouders 3,56

vragenlijst 2014 (leerlingen) 7 - Actieve en zelfstandige rol leerlingen 3,37

vragenlijst 2014 (leerlingen) 7 - Schoolklimaat 3,37

vragenlijst 2014 (leerlingen) 7 - Communicatie met ouders 3,62

Vragenlijst 2014 (leerlingen) 8 - Actieve en zelfstandige rol leerlingen 3,37

Vragenlijst 2014 (leerlingen) 8 - Schoolklimaat 3,41

Vragenlijst 2014 (leerlingen) 8 - Communicatie met ouders 3,61
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Verbeterpunt Prioriteit

Gesprek leerlingen gemiddeld

7.9 Vragenlijst Ouders
De vragenlijst voor Ouders (WMK-PO) is afgenomen in 2014. De vragenlijst is gescoord door ouders van de school. De
ouders zijn gemiddeld genomen ruim tevreden over de school. 
Beoordeling
Een keer per twee jaar bevragen we de ouders (WMK-po) naar hun beoordeling van de school.

Omschrijving Resultaat

Ouders 2014 - Actieve en zelfstandige rol leerlingen 3,22

Ouders 2014 - Schoolklimaat 3,33

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,29

Ouders 2014 - Actieve en zelfstandige rol leerlingen 3,34

Ouders 2014 - Schoolklimaat 3,23

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,28

Ouders 2014 - Actieve en zelfstandige rol leerlingen 3,35

Ouders 2014 - Schoolklimaat 3,34

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,34

Ouders 2014 - Actieve en zelfstandige rol leerlingen 3,33

Ouders 2014 - Schoolklimaat 3,19

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,24

Ouders 2014 - Actieve en zelfstandige rol leerlingen 3,30

Ouders 2014 - Schoolklimaat 3,08

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,17

Ouders 2014 - Actieve en zelfstandige rol leerlingen 3,27

Ouders 2014 - Schoolklimaat 3,09

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,25

Ouders 2014 - Actieve en zelfstandige rol leerlingen 3,39

Ouders 2014 - Schoolklimaat 3,33

Ouders 2014 - Communicatie met ouders 3,39

7.10 Het evaluatieplan 2016-2020
Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor het uitvoeren van de kwaliteitskaarten .
Alle thema's worden minimaal 1 keer per 4 jaar geëvalueerd 

Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2016

April
2017

April
2018

April
2019

Onderwijskundig
beleid

Levensbeschouwelijke identiteit    X

Onderwijskundig
beleid

Sociaal-emotionele ontwikkeling    X

ODS Meester Aafjes

Schoolplan 2016-2020 74



Onderwijskundig
beleid

Actief Burgerschap en integratie (inclusief aanbod en
opbrengstgericht werken)

   X

Onderwijskundig
beleid

Leerstofaanbod (wereldoriëntatie)  X   

Onderwijskundig
beleid

Taalleesonderwijs X    

Onderwijskundig
beleid

Rekenen en wiskunde (inclusief automatiseren)   X  

Onderwijskundig
beleid

Wereldoriëntatie  X   

Onderwijskundig
beleid

Kunstzinnige vorming  X  

Onderwijskundig
beleid

Bewegingsonderwijs   X  

Onderwijskundig
beleid

Wetenschap en Techniek    X

Onderwijskundig
beleid

Engelse taal   X  

Onderwijskundig
beleid

Gebruik leertijd  X   

Onderwijskundig
beleid

Pedagogisch handelen  X   

Onderwijskundig
beleid

Didactisch handelen (leertijd)   X  X

Onderwijskundig
beleid

Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen  X  

Onderwijskundig
beleid 

 ICT   X   

Onderwijskundig
beleid

Klassenmanagement  X   

Onderwijskundig
beleid

Zorg en begeleiding  X  X  

Onderwijskundig
beleid

Afstemming (handelingsgericht werken in de groep en op
schoolniveau)

 X   

Onderwijskundig
beleid

Passend onderwijs    X

Onderwijskundig
beleid

Levensbeschouwelijke identiteit  X   

Onderwijskundig
beleid

Opbrengstgericht werken X    

Onderwijskundig
beleid

Opbrengsten X X X X

Personeelsbeleid Integraal personeelsbeleid  X   

Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2016

April
2017

April
2018

April
2019
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Personeelsbeleid Schoolleiding  X   

Personeelsbeleid Beroepshouding  X   

Organisatie en
beleid

Dalton  X  X  X  X

Organisatie en
beleid

Schoolklimaat   X  

Organisatie en
beleid

Sociale en fysieke veiligheid  X  X

Organisatie en
beleid

 Contacten  met ouders    X  

Organisatie en
beleid

Interne communicatie  X   

Organisatie en
beleid

Externe contacten  X   

Zorg voor
kwaliteit

Kwaliteitszorg  X  X  X X

Zorg voor
kwaliteit

Wet- en regelgeving  X   

 Zorg voor
kwaliteit

 Inzet van middelen  X   X  

  14 13 11 10

Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2016

April
2017

April
2018

April
2019

Bijlagen
1. Zie meerjarenbeleid

7.11 Bestuur en kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg algemeen

Onze school – en stichting Fluvium - onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. Op schoolniveau zijn onze ambities
vastgelegd in het Schoolplan. Op stichtingsniveau wordt kwaliteit en kwaliteitszorg beschreven in het strategisch
beleidsplan 2016-2020. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende beleidsterreinen) en we zorgen
ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen op schoolniveau en op stichtingsniveau de ambities systematisch en
cyclisch (zie evaluatieplan, hoofdstuk 7.10) en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit.
Hierbij maken we gebruik van:

• ‘Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs’ (WMK PO).

• Een interne auditcommissie,

• Een medewerker kwaliteit en onderwijs,

• Een gesprekkencyclus met de directeuren waarin de stand van zaken op de school wordt besproken,

• Monitoring van de eindresultaten en de tussenresultaten,

• Doelmatige inzet van middelen uit de prestatiebox .

Van belang is ook dat ons kwaliteitszorgsysteem gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid en met name aan de
gesprekkencyclus. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de in
het strategisch beleidsplan vastgestelde beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de
schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. De competenties van onze
medewerkers zijn vastgelegd in een competentieboekje per school. Onze ambities zijn:
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1. Wij hebben inzicht in de kenmerken van onze leerlingenpopulatie

2. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan en het strategisch beleidsplan)

3. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities die vastgelegd zijn in ons
strategisch beleidsplan en jaarplan op stichtingsniveau en in onze Kwaliteitskaarten (zie dit schoolplan) op schoolniveau
minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden. Een en ander wordt inhoudelijk vastgelegd in het jaarverslag van
stichting Fluvium en in het jaarverslag van onze school. Het jaarplan van onze school is corresponderend met het
strategisch beleidsplan.

4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren middels de vragenlijst
uit WMK PO.

5. Wij werken planmatig aan verbeteringen: op schoolniveau vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag
en op stichtingsniveau vanuit de documenten strategisch beleidsplan, jaarplan en jaarverslag. Er zijn
stichtingsbeleidsplannen aanwezig op deelterreinen zoals bijvoorbeeld ICT.

6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn, door de voortgang te analyseren tijdens
vergaderingen.

7. Wij borgen onze kwaliteit o.a. door zaken op schrift vast te leggen. Deze documenten zijn te vinden op de X schijf
van de stichting en op de Y schijf die toegankelijk is voor alle scholen.

8. Wij rapporteren aan belanghebbenden -inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders - middels nieuwsbrieven, jaarplan
en jaarverslag en de website van stichting Fluvium.

9. Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen middels ons veiligheidsbeleidsplan , sociale
veiligheid vragenlijsten voor leraren, leerlingen en ouders en de vierjaarlijkse risico evaluatie en inventarisatie (2016).
Bijlagen

1. Strategisch beleidsplan stichting Fluvium

7.12 Profilering van de school
De ods Meester Aafjes is een goede school. Onze voornaamste profilering is dalton. We zijn een moderne, lerende
school. We ontwikkelen ons op Dalton (leerlingen qua persoonsvorming en organisatie het onderwijsleerproces in
handen geven), zelfgestuurd leren (de leerlingen leerstrategieën m.b.t. het leerproces aanleren), Kanjertraining en
Habits of Mind (leerlingen inzicht geven in denken en handelen van zichzelf en anderen en daar op reageren). 

A. De ods Meester Aafjes is een moderne, zich ontwikkelende Daltonschool.

1. We werken volgens het Daltonbeleidsplan 

2. We werken met een handelingsgerichte weektaak

3. Het coöperatief leren is onderdeel van onze dagelijkse onderwijsroutine

4. Alle medewerkers werken (in Leerteams) aan hun persoonlijke ontwikkeling,

gerelateerd aan de schoolontwikkeling.

B. De ods meester Aafjes is een moderne school die mee gaat met zijn tijd op het gebied van techniek, gebruik
van media en computers. 

5. Wij hebben techniek als onderdeel van ons lesprogramma.

6. Wij hebben een goed digitaal leerling dossier en -volgsysteem.

7. Wij waarborgen de veiligheid en de privacy. 

C. De ods Meester Aafjes is een school met zorg voor alle leerlingen. 

8. Wij bieden Passend onderwijs met het Referentiekader als uitgangspunt en doel. 

9. We geven het onderwijs vorm door Ontwikkelingsgericht werken (OGW), 

uitgewerkt in Handelingsgericht werken (HGW).

10. We gaan bij voorkeur “Evidence based” te werk. 

C. De ods Meester Aafjes is een excellente school

ODS Meester Aafjes

Schoolplan 2016-2020 77



1. Ons excellent zijn richt zich op het plaatsen van het kind in zijn / haar kracht.

2. Ons excellent zijn richt zich op een organisatie waar het kind met zijn zelfstandigheid centraal staat.  (Dalton)

3. Ons excellent zijn richt zich op het kind aanleren van leerstrategieën. (zelfsturend leren)

4. Ons excellent zijn richt zich op het kind inzicht geven in het doen en laten van hemzelf en van anderen
(Kanjertraining)

5. Ons excellent zijn richt zich op het kind inzicht geven in zijn eigen denken en dat van anderen (Habits of Mind)

6. De school werkt aan de ontwikkeling van Eigenaarschap voor alle betrokkenen.
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8 Verbeterpunten 2016-2020
Thema Mogelijk verbeterpunt Prioriteit

Leerstofaanbod
(aanpassing
leerteam 2016)

De school informeert de ouders over visie, doelen en aanbod m.b.t.
burgerschap en zorgt (aantoonbaar) voor borging van de kwaliteit.

gemiddeld

Taal / leesonderwijs Doorgaande lijn VVE laag

Wereldoriëntatie aanschaf nieuwe methode hoog

Implementatie nieuwe methode gemiddeld

ICT Ontwikkeling implementatie ICT gemiddeld

ICT beleidsplan schrijven gemiddeld

Wetenschap en
Techniek

Ontwikkelen beleidsplan wetenschap en techniek 2020 hoog

Engelse taal Nieuwe methode Engels gemiddeld

Pedagogisch
handelen /
pedagogisch klimaat

Verbeterpunten uit rapport van jury excellente scholen gemiddeld

Actieve en
zelfstandige houding
van de leerlingen

De dag- en weektaken bevatten keuze-opdrachten ter ondersteuning
van de cognitieve- en zaakvakken.

gemiddeld

Zorg en begeleiding Bekendheid procedures gemiddeld

Communicatie naar ouders (procedures) gemiddeld

Communicatie opbrengsten gemiddeld

De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op
de tussentoetsen vastgelegd in een procedure (workflow).

gemiddeld

De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op
de vragenlijsten m.b.t. de sociale competenties vastgelegd in een
procedure (workflow).

gemiddeld

De school heeft vastgelegd wat er bij de analyse aan bod komt
(eindtoets, tussentoetsen en sociale competenties).

gemiddeld

De procedures voor de groeps- en leerlingbesprekingen zijn adequaat
vastgelegd (zorgplan).

gemiddeld

Door ontwikkelen groepsplannen / een zorgroute. gemiddeld

De school heeft de procedures voor het geven van (extra) zorg
adequaat vastgelegd (zorgplan).

gemiddeld

Afstemming Het groepsplan en de dag- en/of weekplanning verheldert wie (welk
groepje) welke verwerkingsopdrachten krijgt.

laag

Opbrengstgericht
werken

Ontwikkelen Handelings Gerichte Weektaak. gemiddeld

Opbrengsten Groepsoverzichten en groepsplannen verder ontwikkelen gemiddeld

De school beschikt over een overzicht van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie gekoppeld aan een analyse, conclusies en
(uitgevoerde) interventies.

gemiddeld

Excellente school Concreet maken eigenaarschap (aanvraag, schoolgids, website) gemiddeld
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Kenmerken zelfgestuurdleren concreet maken gemiddeld

De doelen Smart formuleren (toetsbare doelen stellen) gemiddeld

Aanpak / handelingsplan habit of mind ontwikkelen. gemiddeld

Het leggen van het eigenaarschap van het leerproces bij de leerlingen gemiddeld

Het traject zelfgestuurdleren voorzien van details gemiddeld

Dalton beleidsplan concretere invulling m.b.t. portfolio's gemiddeld

Dalton Eigenaarschap laag

portfolio laag

Habits of Mind laag

Zelfgestuurd leren laag

Dalton, de puntjes op de i zetten!! laag

Beroepshouding /
professionele cultuur

Van elke leerkracht stellen we een kwaliteitenlijst op. gemiddeld

Ontwikkelen eigenaarschap gemiddeld

Inzet nieuwe formulieren functioneringsgesprek en competentieboekje gemiddeld

Taakbeleid Bespreken invulling taakbeleid in het kader van de nieuwe CAO. gemiddeld

Schoolklimaat De ouders zijn betrokken bij school door de activiteiten die de school
daartoe onderneemt.

gemiddeld

Veiligheid Veiligheidscoördinator omschrijven gemiddeld

Coördineren van antipestbeleid gemiddeld

VVE Zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd. gemiddeld

Kwaliteitszorg De school evalueert de eindresultaten volgens een protocol
(workflow).

gemiddeld

De school evalueert de sociale resultaten volgens een protocol
(workflow).

gemiddeld

De school heeft een systeem voor groepsbezoeken vastgesteld. gemiddeld

De school beschikt over een document dat verheldert welke
belanghebbenden wanneer waarover worden geïnformeerd.

gemiddeld

Publieke
verantwoording

Vensters op scholen gemiddeld

Vragenlijst
Leerlingen

Gesprek leerlingen gemiddeld

Thema Mogelijk verbeterpunt Prioriteit
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9 Meerjarenplanning 2016-2017
Thema Verbeterdoel

Leerstofaanbod (aanpassing
leerteam 2016)

Ouders weten welk leerstofaanbod voor Burgerschap en integratie de school
verzorgd.

Wereldoriëntatie Voorstel nieuwe methode wereldorientatie

Zorg en begeleiding Zorgplan

Excellente school Ontwikkelen eigenaarschap leerlingen en leerkrachten

Dalton Leerlingen en leerkrachten hebben en tonen eigenaarschap in hun werk en leren.

Beroepshouding /
professionele cultuur

Overzicht van kwaliteiten (expertise) van de personeelsleden

Taakbeleid Invullen taakbeleid op basis van de CAO

Schoolklimaat ouders inzicht geven in het leerstofaanbod van de school (Burgerschap en Integratie)

Veiligheid De veiligheid in de school wordt zoveel mogelijk gewaarborgd.

Kwaliteitszorg Transparantie in opbrengsten van de school

Publieke verantwoording Publicatie van alle relevante gegevns met betrekking tot de school voor ouders die
een school voor hun kind zoeken.

Vragenlijst Leerlingen Gesprek met leerlingen met betrekking tot de veiligheid. Open cultuur ten aanzien
van het bespreken van het schoolklimaat.

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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10 Meerjarenplanning 2017-2018
Thema Verbeterdoel

Wetenschap en
Techniek

Ontwikkelen beleidsplan wetenschap en techniek 2020

Engelse taal Nieuwe methode Engels

Dalton Leerlingen en leerkrachten hebben en tonen eigenaarschap in hun werk en leren.

Taakbeleid Invullen taakbeleid op basis van de CAO

Schoolklimaat ouders inzicht geven in het leerstofaanbod van de school (Burgerschap en Integratie)

Publieke
verantwoording

Publicatie van alle relevante gegevns met betrekking tot de school voor ouders die een school
voor hun kind zoeken.

Vragenlijst
Leerlingen

Gesprek met leerlingen met betrekking tot de veiligheid. Open cultuur ten aanzien van het
bespreken van het schoolklimaat.

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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11 Meerjarenplanning 2018-2019
Thema Verbeterdoel

Dalton Leerlingen en leerkrachten hebben en tonen eigenaarschap in hun werk en leren.

Taakbeleid Invullen taakbeleid op basis van de CAO

Schoolklimaat ouders inzicht geven in het leerstofaanbod van de school (Burgerschap en Integratie)

Publieke
verantwoording

Publicatie van alle relevante gegevns met betrekking tot de school voor ouders die een school
voor hun kind zoeken.

Vragenlijst
Leerlingen

Gesprek met leerlingen met betrekking tot de veiligheid. Open cultuur ten aanzien van het
bespreken van het schoolklimaat.

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.

ODS Meester Aafjes

Schoolplan 2016-2020 83



12 Meerjarenplanning 2019-2020
Thema Verbeterdoel

Dalton Leerlingen en leerkrachten hebben en tonen eigenaarschap in hun werk en leren.

Taakbeleid Invullen taakbeleid op basis van de CAO

Schoolklimaat ouders inzicht geven in het leerstofaanbod van de school (Burgerschap en Integratie)

Publieke
verantwoording

Publicatie van alle relevante gegevns met betrekking tot de school voor ouders die een school
voor hun kind zoeken.

Vragenlijst
Leerlingen

Gesprek met leerlingen met betrekking tot de veiligheid. Open cultuur ten aanzien van het
bespreken van het schoolklimaat.

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 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 18MQ

School: ODS Meester Aafjes

Adres: J.H. Lievense van Herwaardenstraat 2

Postcode: 4194 RR

Plaats: Meteren

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2016 tot 2020
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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14 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 18MQ

School: ODS Meester Aafjes

Adres: J.H. Lievense van Herwaardenstraat 2

Postcode: 4194 RR

Plaats: Meteren

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2016 tot 2020 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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