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1 Inleiding
Inleiding 
Dit schoolplan is opgesteld in samenwerking met het team, de MR en de directie van ’t Speel-Kwartier voor een
periode
van vier jaar en werd vastgesteld door het bestuur.
Met dit schoolplan willen wij zicht geven op de manier waarop we nu werken, wat we graag willen en wat ons beleid is
voor nu en voor de komende jaren. 
De indeling van het schoolplan 2019 -2023 is afgestemd op beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze
schoolontwikkeling en verhoudt zich met Strategisch beleidsplan van het C.P.O.V. 

Deze beleidsterreinen vormen de basis van onze kwaliteitszorg.
Dit betekent, dat wij deze beleidsterreinen beschrijven:
1. Wat beloven we?
2. Periodiek (laten) beoordelen: Doen wij wat we beloven?
3. Borgen of verbeteren: Wat moeten wij borgen of verbeteren?

De beleidsterreinen komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt
in haar toezichtkader. Voor alle medewerkers van onze school is het schoolplan een richtinggevend document. 
Per cursusjaar worden prioriteiten gesteld en vertaald naar een jaarplan, waarbij de diverse onderdelen voor zich zelf
spreken. Daarbij kan gedacht worden aan het formatieplan, het nascholingsplan en het personeelsbeleidsplan. 
Het schoolplan in samenhang met de diverse andere plannen en beleidsdocumenten maakt het mogelijk om gericht,
maandelijks, per kwartaal en per jaar te evalueren en te rapporteren. De genoemde rapportages vinden zowel intern
(naar team, ouders en MR) plaats en extern ( naar bestuur, onderwijsinspectie en gemeente). Bijstelling vindt in 
principe jaarlijks plaats (met behulp van een toevoeging). Het schoolplan geldt in ieder geval voor een periode van vier
jaar. 

In dit plan gaat het over:
de kenmerken van onze school; 
de identiteit van onze school; 
de opdracht van onze school; 
het onderwijs op onze school; 
de leerlingondersteuning op onze school; 
de inzet en ontwikkeling van leraren op onze school; 
het overige beleid op onze school; 
de kwaliteitszorg op onze school. 

KORTOM: dit plan geeft aan waar we nu voor staan, en waar wij in de komende tijd naar toe gaan!

Veenendaal, mei 2019

Met vriendelijke groeten, namens het team,
Bouline Lindemulder
directeur
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2 Schoolbeschrijving
Gegevens van de stichting
Naam stichting: CPOV
Algemeen directeur: Dhr. J. van Leeuwen
Adres + nr.: Landjuweel 16-5
Postcode + plaats: 3905 PG Veenendaal
Telefoonnummer: 0318-519076
E-mail adres: info@cpov.nl
Website adres: www.cpov.nl 

Gegevens van de school
Naam school: 't Speel-Kwartier
Directeur: Bouline Lindemulder
Adres + nr.: Ruiterijweg 1
Postcode + plaats: 3902 JA Veenendaal
Telefoonnummer: 0318-651901
E-mail adres: info@speelkwartierveenendaal.nl
Website adres: www.speelkwartierveenendaal.nl
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3 Sterkte-zwakteanalyse
Sterkte-zwakteanalyse 
Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema:

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Vernieuwingsbereidheid 
Positieve uitstraling

Weinig mannelijke collega's 
Veel deel contracten

 KANSEN BEDREIGINGEN

Interne verbinding kinderopvang en onderwijs 
Ontwikkeling MB/HB onderwijs 
Breed opgeleide medewerkers 
Breed (onderwijs)aanbod ontwikkelen binnen het IKC 

Huisvesting 
Groepsgrootte versus lokaalruimte 
Invalproblematiek 
Werkdruk

Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2019-2023 staan de volgende ontwikkelingen centraal:

1. Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling) 
2. De rol van de leraar komt steeds centraler te staan
3. Kinderen leren over welke talenten zij beschikken en kunnen zij hun eigen uitdagingen verwoorden.
4. Onze medewerkers leren professioneel en wij staan voor een levenslang leren.
5. Het stimuleren van het pedagogisch tact. 
6. Aandacht voor de leerlijnen creatieve werkvormen en de lesaanbod m.b.t. muziek, techniek en tekenen.
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4 Risico's
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal risico's voor wat betreft de
school, het personeel en de leerlingen. Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsterrein en de voorgenomen
maatregelen.

Risicoanalyse

I M P A C T

K 
A 
N 
S

Verwaarloosbaar (1) Minimaal (2) Gemiddeld (3) Maximaal (4) Catastrofaal (5)

Zeer klein (1) Laag Laag Laag Midden Midden

Klein (2) Laag Laag Midden Midden Midden

Middel (3) Laag Midden Midden Midden Hoog

Groot (4) Midden Midden Midden Hoog Hoog

Zeer groot (5) Midden Midden Hoog Hoog Hoog

Risicoanalyse Onderwijskundig beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Huidig onderwijs toekomstbestendig? Middel (3) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Analyseren huidige onderwijs en nieuw aanbod creëren.

Didactisch handelen t.a.v. eigenaarschap van kinderen Middel (3) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Analyseren en scholing

Pedagogisch handelen Middel (3) Maximaal (4)
Midden

Maatregel: Teamnascholing pedagogisch tact en aanstellen gedragscoördinator.

Didactisch handelen m.b.t. actieve leerhouding van kinderen Middel (3) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Analyseren en scholing

Risicoanalyse Personeelsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Tekort aan leraren Zeer groot (5) Catastrofaal (5)
Hoog

Maatregel: Actieve werving
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5 De missie van de school
De missie van de school
Dit schoolplan is geschreven vanuit de visie van ’t Speel-Kwartier en ondersteunt ons bij het bereiken van ons
onderwijskundig doel:
Kinderen begeleiden in hun ontwikkeling van nu, met het oog op de toekomst. 
 Wij willen kinderen leren geloven in hun eigen ik, verantwoordelijk en betrokken maken voor hun eigen leerproces en
leren zorg te dragen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. 
Wij geloven in ontwikkeling. Samenwerking, maatschappelijk, inspirerend, leerling gericht en eigentijds zijn onze
kernwoorden. 

Onze slogan is: Geloof in ontwikkeling met een smile!

Bijlagen

1. Flyer Missie en Visie 't Speel-Kwartier
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6 Onze parels
Onze parels 
Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:

Parel Standaard

Op onze school hebben we een vast patroon voor de analyse van toetsen OP2 - Zicht op ontwikkeling

Op onze school is een sterke gerichtheid op het versterken van de
leerkrachtvaardigheden.

OP2 - Zicht op ontwikkeling

Op onze school is er een cultuur van samenwerkend leren en elkaar
ondersteunen.

OP3 - Didactisch handelen

Op onze school is er een specifiek aanbod voor kinderen die meer uitdaging
nodig hebben.

OP4 - (Extra) ondersteuning

Op onze school hebben we een effectief veiligheidsplan SK1 - Veiligheid

Op onze school is een hoge betrokkenheid van leerlingen bij het
schoolklimaat.

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Op onze school is er draagvlak voor de ingezette ontwikkeling betreft de
visie en de ambities

KA2 - Kwaliteitscultuur
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7 De grote doelen voor de komende vier jaar
Grote ontwikkeldoelen 
Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) verbeterthema’s vastgesteld:

Streefbeelden

1. Op onze school beschikken wij over een passend toekomstbestendig onderwijsaanbod waarbij het leren meer
is dan alleen het kennisaspect. Wij denken hierbij aan: zicht krijgen op jezelf, de ander en de wereld om je heen.
Daarbij vaardigheden ontwikkelen als: leren presenteren, ontwikkelen van een onderzoekende houding,
inzetten van ICT vaardigheden en mediawijsheid. Leren in een samenhangend onderwijsaanbod is voor ons
van belang.

2. Op onze school weten de kinderen over welke talenten zij beschikken en kunnen zij hun eigen uitdagingen
verwoorden. Wij vinden eigenaarschap van kinderen met betrekking tot hun eigen ontwikkeling belangrijk en wij
maken dit zichtbaar in het onderwijs.

3. Op onze school zijn onze didactische vaardigheden zo ontwikkeld dat deze passend bij de verschillende
instructiegroepen zijn. De leerkrachten begeleiden de kinderen vanuit de verschillende rollen; de instructeur, de
trainer, de begeleider en de coach de kinderen. De didactiek versterkt hierbij het onderwijsaanbod. Daarom
willen wij in de komende jaren onze didactiek blijvend versterken middels nieuwe inzichten en cursussen.

4. Op onze school zijn onze medewerkers professioneel en staan wij voor een levenslang leren. Dit doen wij door
elkaar te bezoeken in de les en het geven van professionele feedback. Wij realiseren en geven samen vorm
aan schoolontwikkeling.

5. Op onze school willen we pedagogisch tact stimuleren: Op het goede moment het juiste doen, ook in de ogen
van de leerling

6. Voor een breed onderwijsaanbod vinden wij belangrijk dat er aandacht is voor de creatieve vakken betreft
inhoud en leerlijn. De creatieve vakken worden gecombineerd met het vak techniek.

7. Binnen IKC 't Speel-Kwartier werken wij aan doorgaande ontwikkelingslijnen en samenhangend aanbod voor
kinderen van 0-13 jaar binnen een éénduidige pedagogische omgeving.
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8 Onze visie op lesgeven
Onze visie op lesgeven

Geloof in Ontwikkeling met een SMILE!

’t Speel-Kwartier creëert een uitdagende leeromgeving waarin het kind zijn talenten ontwikkelt en zich
gewaardeerd voelt. 

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten
van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding,
wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn:
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch zijn, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de
didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
onderwijs op maat geven: differentiëren
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
kinderen zelfstandig (samen) laten werken
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9 Onze visie op identiteit
Visie op de identiteit 

Ons geloof in Jezus is zichtbaar in alles wat we doen.
Wij geloven in de mogelijkheden van ieder kind.
Samen ontwikkelen in geloof.  

Wij willen een school zijn waarin de Bijbelse waarden en normen zichtbaar zijn in de levenshouding van de
medewerkers en de kinderen, merkbaar in de methoden en voelbaar in het pedagogisch-didactisch klimaat.

Onze leerlingen horen op 't Speel-Kwartier over Gods liefde en mogen de waarden en normen uit de
Bijbelverhalen als een basis voor hun leven leren gebruiken.
Onze leerlingen hebben geleerd te zorgen voor zichzelf, de ander en hun omgeving.
Onze leerlingen hebben leren volhouden en zijn weerbaar.
Onze leerlingen nemen met zelfvertrouwen en (zelf-)kennis de volgende stap in hun ontwikkeling.

Basisschool 't Speel-Kwartier
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10 Onderwijskundig beleid
Identiteit 

Visie op het kind
Wij zien dat ieder kind uniek is met zijn eigen talenten en mogelijkheden. Het is daarom belangrijk dat het kind zich
mag ontwikkelen in een veilige uitdagende omgeving waarin het leert omgaan met zijn mogelijkheden en beperkingen;
waar het steeds meer verantwoordelijkheid krijgt en leert dragen.
’t Speel - Kwartier komt tegemoet aan de 3 basisbehoeften van ieder kind: relatie, competentie en autonomie. Wij
vinden het belangrijk dat ieder kind zich geliefd en gewaardeerd weet door de mensen om zich heen.

Wat wij willen?
Wij willen kinderen opvoeden tot zelfstandig denkende mensen die  hun verantwoordelijkheden ten opzichte van
zichzelf en anderen niet uit de weg gaan. Elk kind krijgt een bepaalde hoeveelheid vrijheid en draagt daarvoor
verantwoordelijkheid. Zelfstandigheid houdt zelfwerkzaamheid in. Zelf actief problemen oplossen en de mogelijkheid
krijgen zelf te plannen wat en met wie je leert, leert kinderen zelfstandig nadenken en beter begrijpen. Kinderen
worden gestimuleerd om eigen activiteiten te ontplooien. Ook krijgen kinderen volop de kans om trots te zijn op hun
eigen werk.
Er wordt zorgvuldig omgegaan met en aandacht besteed aan gemaakt werk. Kinderen voelen zich gewaardeerd, leren
reflecteren op de eigen prestatie en ervaren dat zij van hun fouten mogen leren. Er wordt een stuk van de
verantwoordelijkheid van de leerkracht gedelegeerd aan de leerling. Kinderen worden daarmee niet alleen
verantwoordelijk voor het eigen leerproces maar ook voor de leeromgeving en het welzijn van hun medeleerlingen.
Kinderen worden op school geconfronteerd met de mening van andersdenkenden en leren daar respectvol mee om te
gaan.
Samen spelen, samen werken en samen leren, ongeacht culturele of levensbeschouwelijke verschillen zijn activiteiten
waar de school waarde aan hecht. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en samenwerken zijn voor ons
kernwoorden in het onderwijs. We werken aan een veilig schoolklimaat met openheid en ruimte voor kinderen en
leraren om zich te ontplooien.
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Burgerschap

Identiteit en burgerschap
Onze leerlingen horen op 't Speel-Kwartier over Gods liefde en mogen de waarden en normen uit de
Bijbelverhalen als een basis voor hun leven leren gebruiken.
Onze leerlingen hebben geleerd te zorgen voor zichzelf, de ander en hun omgeving. 
Onze leerlingen hebben leren volhouden en zijn weerbaar.
Onze leerlingen nemen met zelfvertrouwen en (zelf-)kennis de volgende stap in hun ontwikkeling.

Aspecten van opvoeden: Actief burgerschap en sociale cohesie
Actief Burgerschap en Sociale cohesie hebben we als team in kaart gebracht, waarbij we ons focussen op de
leerlingpopulatie. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar
blijft het wat ons betreft niet bij. 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect
hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven
en samen te werken met anderen.

We werken daarom volgens de methode van de Vreedzame School, die ook vanuit deze kernwaarden werkt.

We willen een school zijn:
1. Waar leerlingen een stem hebben;
2. Die een oefenplaats is voor volwaardig burgerschap;
3. Waar sprake is van minder conflicten en ordeverstoring;
4. Met betere relaties binnen de groep;
5. Waar sociale competentie vergroot wordt;
6. Waar leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat in de klas en de school.
Leerlingen worden opgeleid tot mediator, en krijgen ook andere verantwoordelijkheden. In de klas, én in de school. 

Kinderen leren zo, door te doen, allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als toekomstig burger in onze
democratische samenleving. 
De klas en de school worden een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.

Wij willen leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.

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

Onderwijsaanbod
Het aanleren van de basisvaardigheden en het voldoen aan de gestelde kerndoelen staan centraal. 
Om deze doelen te behalen willen wij aansluiten bij de leer- en onderwijsbehoefte van de kinderen en vanuit de
doorgaande lijn met tussendoelen relevante activiteiten aanbieden zodat kinderen op een zo effectief mogelijke wijze
de gestelde doelen kunnen halen. 
Methodes kunnen daarbij de leidraad van werken zijn. 

In het aanbod wil basisschool ’t Speel- Kwartier zorgen dat ieder kind op drie niveaus kan leren:
1. Kennis: “Ik kan rekenen, taal en lezen en heb kennis van de wereld om mij heen”. Kennismaken met instrumentele
vaardigheden en de buitenwereld…
2. Inzicht: “Ik weet wie ik ben, ik weet wat ik goed en minder goed kan”. Inzicht in de eigen ontwikkeling, talenten en
speerpunten…
3. Vaardigheden: “Ik kan op een positieve manier bijdragen aan de wereld om mij heen”. Persoonlijke en sociale
vaardigheden…

Om dit te realiseren willen wij zorgen voor een rijke leeromgeving. Dat wil zeggen dat er aantrekkelijke, complete en
uitdagende materialen in de groep zijn en dat de inrichting van het lokaal overzichtelijk is en gericht op de
zelfstandigheid van de leerlingen. ICT is geïntegreerd in de leeromgeving.

Visie op Toekomstbestendig onderwijs
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven 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 en innovatie. In de derde plaats is het een feit dat door de ontwikkeling van digitale middelen en media
globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar communiceren een grote rol speelt in onze
samenleving.

Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan:
Zicht op jezelf 
Samenwerking en communicatie 
Kennisconstructie 
ICT gebruik 
Probleemoplossend denken en creativiteit 
Planmatig werken 

De gerichtheid van onze school op het toekomstbestendig onderwijs heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van
de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen en onze organisatie. Het laatste aspect vraagt ook om een
doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.

In de cultuur van basisschool ’t Speel- Kwartier wordt duidelijk wat het team beweegt. De kernwaarden zijn de
leidende principes van de school en zijn gerelateerd aan onze missie “Geloof in Ontwikkeling”.

Bij dit thema is een actieteam Visie aan het werk, met de volgende ambities:
1. We hebben een duidelijke compacte visie, die bij iedere leerkracht/ouder/kind leeft, bekend is en gebruikt wordt bij
het maken van keuzes met betrekking tot ons onderwijs. Dit willen we de komende jaren borgen.

Het actieteam Toekomstbestendig Onderwijs richt zich op de onderwijsinhoud met betrekking tot 21st Century Skills. 
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Vakken en methodes 
De vakken, methodes en toetsen die we gebruiken hebben we opgenomen in de schoolgids (zie bijlage). Voor
taalonderwijs gebruiken we de methodes Schatkist (groep 1 en 2), Veilig Leren Lezen (groep 3) en Taal Actief (groep
4-8); bij het Rekenonderwijs gebruiken we Wereld in getallen (groep 3-8). Voor de overige vakken: zie de schoolgids.

Taalleesonderwijs 
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de leerlingenpopulatie, veel aandacht in ons curriculum. 
We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. 
Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. 
Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. 
Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller
kunnen begrijpen en gebruiken.
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Rekenen en wiskunde 
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht besteden aan
rekenen
en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. 
We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot
problemen. 
Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). 
We gebruiken moderne methodes en Cito-toetsen om de
ontwikkeling van de leerlingen te volgen. 
We werken bij rekenen met groepsplannen; de leraren hebben zich uitgebreid geprofessionaliseerd in het werken met
compacten.

Het vakgebied rekenen en wiskunde wordt begeleid door onze rekencoördinator en aan dit vakgebied ligt het
rekenbeleidsplan ten grondslag.
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Wereldorëntatie 
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. 

Deze vakken bieden we meer en meer vakdoorbrekend aan, waarbij onderzoekend leren wordt toegepast.
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Kunstzinnige vorming 
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich
oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de
actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van
belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen
en beelden, van muziek, van taal en beweging en daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige
vorming aan omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen). .
Naast het werken in de eigen groep organiseren we een aantal keren per jaar ateliers, waarbij groepsdoorbrekend
vanuit onze ambities wordt gewerkt.

Onze ambities zijn:
1. Wij geven teken- en handvaardigheidslessen (kleur, vorm, ruimte, textuur, compositie)
2. Wij geven muzieklessen
3. Wij besteden aandacht aan dramatische expressie
4. Wij oriënteren ons op kunst in samenhang met techniek en wat dit kan betekenen voor ons onderwijsaanbod
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Bewegingsonderwijs 
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd,
hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen.
Onze ambitie is om gebruik te maken van vakleerkrachten om zo inhoudelijk goede lessen te kunnen geven. 
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Wetenschap en technologie 
Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek. Wij
willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen.
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Engels 
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. 

We maken gebruik van de methode Join in. Join in is een nieuwe actieve methode Engels die enthousiast maakt en in
beweging brengt. Kinderen werken toe naar eindopdrachten en passen meteen toe wat ze hebben geleerd. Niet de
technische taalbeheersing staat centraal, maar het communiceren. Met Join in leren kinderen Engels op een actieve
manier.
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Leertijd 
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we voldoende leertijd
plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken.

Pedagogisch en didactisch handelen 
Wij hebben voor het pedagogisch-didactisch handelen als team een visie ontwikkeld en deze vertaald in concrete
gedragsindicatoren. De leraren weten daardoor wat “goed” onderwijs inhoudt. De indicatoren zijn opgenomen in een
observatie-instrument (zie Personeelsbeleid) en vormen het hart van ons personeelsbeleid. Het pedagogisch
handelen kenmerkt zich door de woorden: veilig, respectvol, zelfstandig en eigenaarschap. 

Door ons didactisch handelen wordt op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs, waarbij gewerkt
wordt met groepsplannen). We differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud
als naar tempo). Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen laten we leerlingen waar
mogelijk samenwerken. Onze belangrijkste ambities zijn (zie verder WMK-PO): 

1. We geven ons pedagogisch klimaat vorm aan de aan de hand van pedagogisch tact, waarbij relatie, autonomie en
compententie centraal staat. 
2. De leraren passen het principe van de directe instructie toe 

2. De leraren motiveren de leerlingen en betrekken hen bij de onderwijsactiviteiten d.m.v. de methodiek Teach Like A
Champion. 
3. De leraren dragen met behulp van leer- en hulpmiddelen toe aan een uitdagende leeromgeving 
4. De leraren streven ernaar dat elke leerling zich maximaal ontwikkelt 
5. De leraren hebben goede kennis van tussen- en einddoelen (leerlijnen) en nemen deze als uitgangspunten van hun
aanbod 
6. De leraren evalueren en reflecteren structureel met de leerlingen

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

Onze belangrijkste ambities zijn:  

1. De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten 
2. De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces die past bij hun
ontwikkelingsniveau 
3. De leerlingen passen hun opgedane kennis actief toe in andere situaties vanuit een onderzoekende houding. 
4. De leerlingen leren op doelmatige wijze samen te werken. 
5. De leerlingen werken met dagtaken en weektaken 
6. De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie) .

Het lesgeven: 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. 

Groepsbezoeken 
In onze school leggen zowel directie, bouwcoördinatoren als IB-ers groepsbezoeken af met betrekking tot
pedagogisch en didactisch klimaat met behulp van de Kijkwijzer CPOV. In deze Kijkwijzer is een norm gesteld, en
deze wordt besproken met de bezochte leerkrachten. De groepsbezoeken worden ook in totaal geëvalueerd door het
MT en IB, waarbij verbeterpunten worden vastgesteld voor de komende periode. De uitkomsten hiervan worden
gedeeld met het team. Ook wordt de 'teamfoto' naar aanleiding van de BG gedeeld met het team, met de nodige
verbeterpunten op teamniveau.
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Afstemming
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (OGW/HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht
met
daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op.
In
het groepsplan onderscheiden we de basisgroep, de verdiepte groep en de intensieve groep. De leraren stemmen hun
instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep. 

Onze ambities zijn:
1. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus
2. De leraren geven directe instructie
3. De leerlingen werken zoveel mogelijk zelfstandig
4. De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren
5. De leraren zorgen voor stof- en tempodifferentiatie 

Ononderbroken ontwikkeling. 
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. 
Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk
is. 
In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen. Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd
worden: hoe verloopt het ontwikkelproces? 
Daar waar nodig volgt ondersteuning en begeleiding. Deze ondersteuning kan gericht zijn op leerlingen die wat minder
kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. 

Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LVS en maken wij gebruik van de niveau-waardes.
De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende taak. 

Onze belangrijkste ambities zijn:
1. De school voert de ondersteuning planmatig uit
2. De school gaat de effecten van de ondersteuning na
3. De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben
4. De school betrekt de ouders/verzorgers en kinderen bij de ondersteuning
5. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties
en de ontwikkeling van de leerlingen
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De ondersteuningsstructuur. 
We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen
(2x per jaar, na de midden- en eindtoetsen). 

Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het leraargedrag), de
ontwikkeling van de subgroepjes (basis-meer-weer) en de ontwikkeling van individuele leerlingen. 

De groepsbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda en geleid door de IB-er. 

Met betrekking tot de individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom) stagneert en wat de
interventies (kunnen) zijn om de achterstand te verhelpen. Zie verder het SOP van de school.

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

Basisschool 't Speel-Kwartier

Schoolplan 2019-2023 24



Toetsing 
Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS
ParnasSys. Voor een toetsoverzicht: zie bijlage. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de
Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over
de toetsresultaten. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (IEP). Ouders krijgen in dat jaar ook een
VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in de schoolgids.

Resultaten 
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 vervolgonderwijs. Op onze school werken we resultaatgericht: we beschikken over normen voor de
eindtoets en de tussentoetsen. Jaarlijks ontwerpen we een overzicht van normen en toetsuitslagen (zie bijlage). Op
basis van een analyse stellen we interventies vast. Daarnaast beschikken we over een overzicht met andere
kengetallen. Om de ononderbroken ontwikkeling te waarborgen hanteren we normen voor verlengen (12%),
zittenblijven (3%) en schoolloopbaan (5%). Als de normen overschreden worden, stellen we interventies vast.
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Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,14

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,9

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 4

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 4

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 4

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1) 4

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 4

Aandachtspunt Prioriteit

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

De school biedt een breed aanbod aan hoog

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

gemiddeld

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

gemiddeld

De leraren plannen hun handelen m.b.v. informatie die ze over leerlingen hebben gemiddeld

Het onderwijs is gericht op kennis hebben van verschillende achtergronden en culturen van
leeftijdgenoten

gemiddeld

Het onderwijs is gericht op kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van
leeftijdgenoten

hoog

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

gemiddeld

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

gemiddeld

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

gemiddeld

Bijlagen

1. Leerstofaanbod.
2. Kwaliteitskaart Ononderbroken Ontwikkeling.
3. Kwaliteitsdocument Opbrengstgericht Onderwijs
4. Kwaliteitskaart Schoolklimaat

Basisschool 't Speel-Kwartier

Schoolplan 2019-2023 26



11 Personeelsbeleid
Doelen van het personeelsbeleid 
Momenteel is de stichting bezig met het ontwikkelen van het strategisch HRM beleid. Uitgangspunt is het investeren in
ontwikkeling van personeel om daarmee een kwaliteitsslag te maken binnen alle scholen. Beoogd wordt om het
strategisch HRM beleid aan te laten sluiten bij de doelen op organisatieniveau. Dit heeft als doel om doelstellingen na
te streven zowel op persoonlijk als schoolniveau waardoor een focus is op de organisatiedoelstelling. De strategische
doelstelling van CPOV is dat elke school kinderen laat leren binnen een rijke en uitdagende christelijke leeromgeving
en hen helpt om zich binnen hun mogelijkheden maximaal te ontwikkelen. Daarnaast is gesteld dat de
kwaliteitsontwikkeling van personeelsleden gekoppeld worden aan het ontwikkelen van goede scholen. Hierin willen
we toewerken naar de juiste persoon met de juiste kwaliteiten op de juiste plek. Om dit te bereiken wordt het HRM
beleid afgestemd op de strategie van CPOV. Vanuit de gedachte dat ons professioneel kapitaal [onze medewerkers
dus] bepaald wordt door drie factoren: Menselijk kapitaal [hun kennis en vaardigheden], sociaal kapitaal
[betrokkenheid en mogelijkheid tot samenwerken] en besluitvormingskapitaal [de mogelijkheid om besluiten te nemen],
wil CPOV zich focussen op het professioneel kapitaal. (Bron: Professioneel Kapitaal (2013), Hargreaves en Fullan)
Personeelsleden worden als drijvende krachten binnen de scholen gezien die de kwaliteit van het onderwijs bepalen.
CPOV streeft ernaar om de kwaliteit van het personeel te stimuleren en te ontwikkelen zodat er een wisselwerking
optreedt die leidt tot ontwikkeling van de organisatie. De context waarbinnen dit plaatsvindt is daarbij bepalend. 

Beleidsstukken waarnaar verwezen wordt: 

Strategisch HRM beleid (concept) 
Gesprekkencyclus 
Werving & Selectie + introductie 
Mobiliteitsbeleid 
Ziekteverzuimbeleid 

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich ook 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.We gaan
uit van de volgende competenties: 

Gebruik Leertijd 
Pedagogisch handelen 
Didactisch handelen 
Afstemming (HGW) 
Klassenmanagement 
Opbrengstgericht werken 
Beroepshouding 
Communicatie 
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De gesprekkencyclus 
De vastgestelde criteria bij de acht competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (conform de CAO
Primair Onderwijs) en daarna vormgegeven in een kijkwijzer. 

Deze kijkwijzer is smanegsteld in WMK, Door de inzet van deze kijkwijzer hebben we zicht op de ontwikkeling van de
individuele leraar en het team als geheel. De kijkwijzer gebruiken we bij de groepsbezoeken. De inhoud van de
kijkwijzer staat niet alleen centraal bij de diverse groepsbezoeken, maar bij alle instrumenten voor personeelsbeleid en
met name bij de werk-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

Onze school kent een gestructureerde gesprekkencyclus. Iedere leraar krijgt lesbezoeken aan de hand van een
(jaar)rooster, en een FG (jaar 1) en een BG (jaar 2). 
Bij de lesbezoeken wordt de leraar geobserveerd met behulp van de kijkwijzer. Ook wordt het POP van de leraar (een
leraar stelt 1 x per 2 jaar een POP op) betrokken bij de groepsbezoeken. In het FG staat o.a. het POP centraal.

Professionele cultuur 
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt
wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team
ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren. Daartoe leggen de directie, de IB'ers
en de reken- en taalcoördinator klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd. De directie heeft de intentie
om beleid te formuleren met betrekking tot collegiale consultatie. Dit om leraren van elkaar te laten leren. 

Op een vergadering hebben wij de volgende kernwoorden met elkaar genoemd: verantwoordelijkheid nemen,
vertrouwen geven, aanspreekbaarheid, respect Deze kernwoorden hebben we verder uitgewerkt in onze
leerkrachtwaarden en vormen het fundament onder ons functioneren. 

Typerend voor onze school is tevens dat we leren met en van elkaar in professionele leergemeenschappen.  Dit
geven wij vorm in actieteams en Leer-Krachtteams. In de actieteams word samengewerkt aan diverse items van de
schoolontwikkeling. in de Leer-Krachtteams stellen we doelen betreffende ons dagelijks lespraktijk en geven elkaar
feedback op basis van lesbezoeken.  Ook bereiden we hierbij samen lessen voor. 
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Bekwaamheid 
Onze school stelt alleen leraren aan die bevoegd zijn, en start per direct met de ontwikkeling van de bekwaamheid. De
leraren houden hun eigen ontwikkeling bij in een portfolio (als belangrijk onderdeel van het bekwaamheidsdossier). 

Begeleiding 
Startende leraren krijgen via duurzame inzetbaarheid naar rato een ‘bijzonder budget’ van 40 uren op jaarbasis voor
het inwerken in de organisatie. Nieuweleerkrachten krijgen een coach en een buddy. De coach voert het beleid (zie
Regeling coaching en begeleiding) uit. De nieuwe collega wordt op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de
doelen van de school. Nieuwe leraren ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren beheersen van de criteria die
zijn gerelateerd aan de fase ‘startbekwaam’.
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Taakbeleid. 
Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. Vóór de zomervakantie wordt met iedere
individuele werknemer in het jaargesprek afspraken gemaakt over het aantal lesuren of lesgebonden en/of
behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken. Dit wordt vastgelegd in
www.taakbeleid.nl

Scholing 
Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren
(bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de competentieset en/of
het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing.
Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. In de
regel volgt het team twee keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt
verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering.
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Kwaliteitsindicatoren

1. Op onze school hanteert de directie een effectieve gesprekkencyclus

2. Op onze school is er sprake van een professionele cultuur

3. Op onze school is het taakbeleid helder beschreven

4. Op onze school besteden we gericht aandacht aan scholing (professionalisering)

Op onze school worden de leerkrachten beoordeeld op onze leerkrachtwaarden 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

Op onze school geven de leerkrachten elkaar gericht feedback op basis van groepsbezoeken 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

7. Op onze school werken leerkrachten doelgericht samen tijdens de bordsessies

8. Op onze school worden nieuwe en startende leerkrachten begeleid volgens het begeleidingsplan

9. Op onze school wordt eens in de twee jaar het werkklimaat gemeten en geanalyseerd

Op onze school dagen we leerkrachten uit om zich verder te ontwikkelen in pedagogisch en didactisch
leiderschap 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

Beoordeling

Beoordeling
We vinden het belangrijk om onze kwaliteit regelmatig te meten.
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).
We beoordelen daarbij mede op basis van onze leerkrachtwaarden. 
We meten eens in de twee jaar het werkklimaat onder het team.

Omschrijving Resultaat

We werken met passie vanuit onze schoolvisie. 8

Wij zijn vakbekwaam. Wij werken vanuit leerdoelen en een doorgaande leerlijn. 7

In onze communicatie zoeken wij telkens naar de verbinding, wij gaan uit van positieve
intenties

7

Wij leren van elkaar en maken van gebruik van elkaars kwaliteiten. (d.m.v. kennis delen,
bijscholing en groepsbezoek).

7

Wij zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ’t Speel-Kwartier. 8

Wij werken vanuit de diversiteit en onderwijsbehoeften van onze kinderen. 7

Wij zorgen voor een veilige omgeving. 9

Wij zien en werken met elk kind vanuit zijn eigenheid. 7

Wij begeleiden kinderen bij het leren geloven in hun eigen ik. 8

Wij leren kinderen verantwoordelijk en betrokken te zijn bij hun eigen leerproces. 6

Wij stimuleren kinderen zorg te dragen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. 7
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Aandachtspunt Prioriteit

Wij leren kinderen verantwoordelijk en betrokken te zijn bij hun eigen leerproces. hoog

In onze communicatie dragen we zorg voor de verbinding en wij gaan hierbij uit van positieve
intenties.

hoog

We geven vorm aan goed werkklimaat door het geven van professionele feedback op basis
van lesbezoek, samen lessen voorbereiden en werken aan gezamenlijke doelen.

hoog

Bijlagen

1. Flyer visie
2. Visie leerkrachtwaarden
3. Kwaliteitskaart Leraren
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12 Organisatiebeleid
De schoolleiding 
Onze school is een van de scholen van de Stichting CPOV De directie geeft 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 twee bouwcoördinatoren voor de onder-  en bovenbouw, twee IB-ers en een ICT- coördinator.  De
school heeft de beschikking over een leerlingenraad, een ouderraad en een MR. Op Stichtingsniveau is er een GMR.

Groeperingsvormen 
De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem, waarbij er per leerjaar twee parallelklassen zijn. De lessen
worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Ter versterking van de instructie van het
onderwijsaanbod  voor de diverse instructiegroepen kan er gebruik worden gemaakt van groepsdoorbrekend werken.

Daarnaast wordt er één dagdeel per twee weken vanaf groep 5 gewerkt in verschillende ateliers waarin kinderen
worden aangesproken op verschillende talenten. Deze ateliers zijn groepsdoorbrekend. 
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Lestijden 
Op onze school krijgen de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag les van 8:30 uur tot 14:30 uur. Op woensdag
tot 12:15 uur. Op vrijdag zijn de lestijden voor de groepen 1 t/m 4 van 8:30 uur tot 12 uur. De groepen 5 t/m 8 tot 14:30
uur. 

Schoolklimaat
Wij vinden het belangrijk dat onze school een Vreedzame school is.
onze school staat voor een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Een omgeving
waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een school die open
staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van
zaken. 

Onze ambities zijn:
1. De school ziet er verzorgd uit
2. De school is een Vreedzame school
3. Leraren en leerlingen gaan respectvol met elkaar om
4. Ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief
5. De MR organiseert i.s.m. de school jaarlijks een ouderavond
6. Ouders participeren bij diverse activiteiten
7. De school staat altijd open - de leraren zijn bereikbaar
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Sociale en fysieke veiligheid
't Speel - Kwartier is een Vreedzame school.
Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin: leerkrachten prettig
werken, handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt, kinderen zich veilig voelen, kinderen zich gehoord
en gezien voelen, iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander, iedereen op een positieve manier met elkaar
omgaat, de eigen kracht van kinderen benut wordt.

Het gaat vooral over de wijze waarop wij met elkaar omgaan:
• Houden we rekening met elkaar in plaats van alleen met onszelf?
• Hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen individuele vrijheid enerzijds en verantwoordelijkheid en sociale
betrokkenheid anderzijds?
• Hoe gaan we om met verschil van mening?
• Hoe komen we tot een gezamenlijk besluit?
• Hoe lossen we conflicten op?
• Voelen we ons verantwoordelijk voor de gemeenschap?
• In hoeverre zijn we bereid om ons in te leven in elkaar, in de cultuur of de levensstijl van anderen?
• Hoe gaan we om met situaties waarin sprake is van onrechtvaardigheid?
• Stellen we ons actief op als andere kinderen gepest worden?

De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en personeel.
De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten . Een incident wordt geregistreerd als
de leraar of directie inschat dat het werkelijk een incident is, of na een officiële klacht. De directie analyseert jaarlijks
de gegevens die aangeleverd worden door de leraren en stelt op basis daarvan verbeterpunten vast.
De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels . Deze regels worden ook daadwerkelijk
gehanteerd. Incidenteel wordt er aan een groep een kanjertraining gegeven. De school beschikt daarnaast over de
methode De Vreedzame School voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling
staan in het teken van de ontwikkeling van goed gedrag.
Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de
directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten. Tevens wordt in
voorkomende gevallen het wijkteam betrokken bij de afhandeling van klachten.
De school beschikt over een klachtenregeling, een klachtencommissie en een bovenschools is een
vertrouwenspersoon aangesteld. Op schoolniveau zijn er twee contactpersonen die ook beschikbaar zijn voor de
kinderen. De school beschikt over een specifieke veiligheidscoördinator voor de BHV, deze houdt ook de
ongevallenregistratie bij. In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over
aspecten van sociale veiligheid. De school beschikt over voldoende BHV'ers.

De veiligheid wordt geborgd door het jaarlijks afnemen, evalueren en verbeterplannen schrijven middels gevalideerde
leerlingvragenlijsten WMK,  Tweejaarlijks worden ouders en personeel bevraagd. Ook gebruiken we vragenlijsten van 
Vreedzame School betreft het Groepsklimaat (gr 5 t/m 8), de Thermometer Vreedzame School ( groep 3,4) en middels
vastgelegde observaties (alle groepen). Het Actieteam Gedrag monitort de uitgezette vragenlijsten met betrekking tot
veiligheid en welbevinden en voert de observaties uit.

Registraties 
De school beschikt over een registratiesysteem: de aandachtsfunctionaris registreert ongevallen en incidenten (met
behulp van een format). Daarnaast is de veiligheidscoördinator betrokken bij incidenten evenals de directie. 
Voor een uitgebreide beschrijving van ons registratiesysteem vindt u in onze Schoolveiligheidsplan. 
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Preventie 
De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels en groepsafspraken (w.o. pleinregels;
de regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels en groepsafspraken worden ook
daadwerkelijk gehanteerd. De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. 

Monitoring Veiligheid Leerlingen 
De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst
die valide en betrouwbaar is. De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie. Ouders en leraren worden 1 x per 2
jaar bevraagd op veiligheid. De uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van verbeterpunten.

Beoordeling

De vragenlijst veiligheid en tevredenheid Leerlingen nemen we jaarlijks af volgens de gevalideerde vragenlijst uit
WMK.

Omschrijving Resultaat

Sociale en fysieke veiligheid leerlingen Speel-Kwartier 2018-2019 - Algemeen (1) 3,3

Sociale en fysieke veiligheid leerlingen Speel-Kwartier 2018-2019 - Algemeen (2) 3,28

Sociale en fysieke veiligheid leerlingen Speel-Kwartier 2018-2019 - Incidenten 3,43

Sociale en fysieke veiligheid leerlingen Speel-Kwartier 2018-2019 - Welbevinden 3,2

Sociale en fysieke veiligheid leerlingen Speel-Kwartier 2018-2019 - Rapportcijfer 3,58
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Informatie veiligheid. 
De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten
van sociale veiligheid. De school beschikt over voldoende BHV’ers.

Samenwerking
't Speel-Kwartier is een onderwijsvoorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar wordt samengewerkt wordt met
vroeg- en voorschoolse educatie, onderwijs, peuterwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang. Wij willen 
samenwerken en elkaar versterken in een multifunctioneel gebouw. Bij ons is ieder kind van harte welkom. 
Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving begeleiden wij onze kinderen in de volle breedte van hun ontwikkeling.

Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkings-
verband en met zorgpartners. Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van
de lokale educatieve agenda en m.b.t. vroegschoolse educatie voeren we uit.

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.

Uitstroom naar het VO 
We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de
scholen waaraan we leerlingen leveren.

Privacy 
Onze school beschikt over afspraken omtrent privacy (incl. protocollen). In deze afspraken staat hoe wij met privacy
omgaan en hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. Ook wordt erin beschreven
hoelang de gegevens worden bewaard. In het reglement garanderen we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden
behandeld. Dat betekent dus ook dat de informatie die we in de schooladministratie (o.a. het LOVS) vastleggen juist,
nauwkeurig én volledig up-to-date is. Het reglement staat in hoofdlijnen beschreven in onze schoolgids.
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Voorschoolse voorziening 
't Speel-Kwartier is een onderwijsvoorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar wordt samengewerkt wordt met
vroeg- en voorschoolse educatie, onderwijs, peuterwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang. 

Voor de samenwerking met de voorschoolse voorziening binnen 't Speel-Kwartier betekent dat we nauw
samenwerken met twee peuterspeelzalen. De samenwerking bestaat uit een overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m.
doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Onze school (vroegschool: groep 1 en 2) maakt
gebruik van de methode Schatkist en kleuteruniversiteit die redelijk aansluit op de methode ‘Puk en Ko’ die op de
peuterspeelzalen gebruikt wordt. 

We onderhouden een relatie met de peuterspeelzalen (voorscholen) in de buurt  en er is in alle gevallen van plaatsing
op de basisschool sprake van een (warme) overdracht.

Opvang op school. 
Onze school is onderdeel van een Integraal Kind Centrum en beschikt over voorzieningen met betrekking tot de
voorschoolse opvang: de school is vanaf 07.00 uur open voor leerlingen (en ouders). De buitenschoolse opvang en
het kinderdagverblijf is tot 18:30 uur.  We werken binnen het IKC samen met de kinderopvangorganisatie Kwink.
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Kwaliteitsindicatoren

1. Op onze school is er sprake van een duidelijke organisatiestructuur.

2. Op onze school is er sprake van een veilig en een prettig schoolklimaat

3. Het schoolklimaat is (mede) sterk gericht op de ontwikkeling van de leraren

4. Onze school is een veilige school

5. Onze school werkt effectief samen met kinderopvang binnen IKC 't Speel-Kwartier

6. Op onze school is de verwijzingsprocedure in een helder protocol beschreven en wordt als zodanig uitgevoerd

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 3,75

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,64

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 4

Rapportage sociale en fysieke veiligheid leerlingen Speel-Kwartier 2018-2019 - Rapportcijfer 3,58

Quick scan oktober 2017 - De schoolleiding 3,5

Samenwerkingen - Samenwerking 4

Zelfevaluatie 2017 - SK1: Veiligheid 3,66

Aandachtspunt Prioriteit

De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen hoog

De school wisselt informatie uit met voorschoolse voorzieningen over leerlingen in
achterstandsituaties

hoog

De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school) hoog

De leerlingen van de school voelen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig hoog

De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de
democratische rechtsstaat

hoog

De eerder afgegeven schooladviezen passen bij het vervolgsucces van de leerlingen laag

De leerlingen helpen elkaar zodat iedereen zich aan de regels houdt gemiddeld

We oefenen in de klas hoe je met elkaar omgaat gemiddeld

De kinderen geven elkaar regelmatig opstekers in de klas gemiddeld

Bijlagen

1. Kwaliteitskaart Schoolklimaat
2. Kwaliteitskaart veiligheid en Vreedzame School.
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13 Financieel beleid
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14 Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg 
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg (WMK): vanuit een meerjarenplanning (zie bijlage)
beoordelen en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Daarnaast
hebben we onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de
schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Binnen WMK is er een norm gesteld.
mochten uitkomsten onder de norm uitkomen dan zullen wij deze beoordelen, analysen en wordt er n.a.v. deze
uitkomsten besloten of wij deze aandachtspunten gaan oppakken.

Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig wordt onze
school geauditeerd (intern auditteam) en beschikken over een leerlingenraad. Ieder jaar stellen we een jaarplan op
(o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording
afleggen aan onze stakeholders voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten.

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen ook hun bijdrage leveren aan de kwaliteitszorg. Naast dat leerlingen hun
input geven in de uitgezette vragenlijsten betrekken wij leerlingen door samen de uitkomsten van enkele vragenlijsten
te bespreken, bijvoorbeeld de vragenlijst Veiligheid. 
Daarnaast hebben wij ook leerlingenraad waarbij leerlingen worden betrokken bij schoolbeleid. 

Leiderschap 
Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren
van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie
die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen.

Wij zetten, binnen 't Speel-Kwartier, in op gespreid leiderschap. Gespreid leiderschap beschouwt leiderschap als een
dynamisch proces waarbij teamleden zich uitgedaagd voelen om professionele ruimte te nemen. Dit proces vindt
plaats op een manier waarbij steeds afwisselend invloed toegekend of verworven wordt. Wie leiderschap verwerft en
toegekend krijgt, doet dat niet op basis van hiërarchische positie, maar op basis van individuele expertise, ervaring of
talenten. 

Drie kenmerken

1. Gespreid leiderschap legt de nadruk op de kwaliteit van interactie tussen schoolleider en teamleden. Het ontstaat
spontaan bij samenwerkingsprocessen in een team. 

2. Gespreid leiderschap staat open voor iedereen: verschillende teamleden kunnen leiderschap verwerven of
toegekend krijgen. 

3. Gespreid leiderschap is gebaseerd op expertise: uitgangspunt is dat elke medewerker zijn eigen expertise en
talenten heeft. Gespreid leiderschap benut deze diversiteit, afhankelijk van wat in een specifieke situatie gevraagd
wordt. 

Door in te zetten op gespreid leiderschap vergroten wij de leerresultaten en bevorderen wij positief gedrag bij
kinderen. 
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Inspectie 
Onze school heeft in mei 2018 een schoolbezoek gehad van de inspectie. De inspectie heeft geconcludeerd dat de
kwaliteit van het onderwijs op onze school op orde is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende).

Quick Scan 
CBS 't Speel-Kwartier scoort als school een 3,27. Daarmee scoort de school ruim voldoende.
De respons op de Quick Scan was 77%: 36 van de 47 respondenten heeft de Quick Scan ingevuld. Het
responspercentage is uitstekend; de Quick Scan werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de
uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Beoordeling

De Quick Scan wordt jaarlijks afgenomen.

Omschrijving Resultaat

Quickscan november 2018 - Aanbod 3,16

Quickscan november 2018 - Opbrengsten 3,37

Quickscan november 2018 - Kwaliteitszorg (actief) burgerschap en (sociale) integratie 3,11

Quickscan november 2018 - Taalleesonderwijs 3,34

Bijlagen

1. Quickscan 2018
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Vragenlijst Tevredenheid Leraren. 
CBS 't Speel-Kwartier scoort als school een 3,17. Daarmee scoort de school voldoende.

De respons op de Vragenlijst was 65%: 26 van de 40 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het
responspercentage is goed; de Vragenlijst werd door veel respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een heel
goed beeld van haar kwaliteit. Over het algemeen is het team zeer tevreden. Hier zijn we dankbaar voor. De
veiligheid, sfeer en het pedagogisch klimaat is erg goed. Het goede functioneren van het MT en de directie
ondersteunt de onderwijsontwikkeling.

Beoordeling

De vragenlijst Leraren nemen we eens per twee jaar af. 

Omschrijving Resultaat

Tevredenheid personeel cpov - Identiteit 3,47

Tevredenheid personeel cpov - Schoolgebouw 2,88

Tevredenheid personeel cpov - Schoolklimaat 3,47

Tevredenheid personeel cpov - Pedagogisch klimaat 3,52

Tevredenheid personeel cpov - Leerstofaanbod 3,06

Tevredenheid personeel cpov - Secundaire arbeidsvoorwaarden 3,12

Tevredenheid personeel cpov - Loopbaanmanagement 3,05

Tevredenheid personeel cpov - Interne communicatie 2,99

Tevredenheid personeel cpov - Externe communicatie 3,36

Tevredenheid personeel cpov - Management 3,43

Tevredenheid personeel cpov - Organisatie: 3,14

Tevredenheid personeel cpov - Werkbeleving 3,19

Tevredenheid personeel cpov - Veiligheid 3,61

Tevredenheid personeel cpov - Eindcijfer 8,15

Bijlagen

1. Tevredenheid Personeel

Vragenlijst Leerlingen 
CBS 't Speel-Kwartier scoort als school een 3,30. Daarmee scoort de school ruim voldoende.
De respons op de Vragenlijst was 90%: 200 van de 222 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het
responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de
uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. 

Beoordeling

De vragenlijst tevredenheid en veiligheid Leerlingen nemen we eens per twee jaar af.

Omschrijving Resultaat

Sociale en fysieke veiligheid leerlingen Speel-Kwartier 2018-2019 - Algemeen (1) 3,3

Sociale en fysieke veiligheid leerlingen Speel-Kwartier 2018-2019 - Algemeen (2) 3,28

Sociale en fysieke veiligheid leerlingen Speel-Kwartier 2018-2019 - Incidenten 3,43

Sociale en fysieke veiligheid leerlingen Speel-Kwartier 2018-2019 - Welbevinden 3,2

Sociale en fysieke veiligheid leerlingen Speel-Kwartier 2018-2019 - Rapportcijfer 3,58

Bijlagen
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1. Sociale en fysieke veiligheid leerlingen.

Vragenlijst Ouders.
CBS 't Speel-Kwartier scoort als school een 3,26. Daarmee scoort de school ruim voldoende.
De respons op de Vragenlijst was 39%: 112 van de 285 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het
responspercentage is voldoende; de
Vragenlijst werd door voldoende respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een goed beeld van haar kwaliteit.
Over het algemeen is de uitslag voldoende tot goed.
De belangrijkste verbeterpunten zijn: Er zijn diverse opmerkingen gemaakt over continurooster. Hier wordt een
onderzoeksgroep voor ingesteld:'Andere schooltijden'. Zorg en begeleiding, communicatie met ouders over
verbeterplannen: Naast Parnassys en de mail worden wijzigingen in plannen ook mondeling
gedeeld in oudergesprekken.
Inzet van computers in het onderwijs: Voor volgend schooljaar werken we dit uit middels het nieuwe ict-plan. Website:
Er komt een nieuwe website. Mediawijsheid: Er is een lessenserie die gegeven wordt vanaf groep 7 rondom
internetveiligheid. Ook doen we mee met de week van de mediawijsheid. Pesten: Goed om met ouders of kinderen die
dit bespreekbaar maken vast te leggen wat er precies onder pesten of plagen wordt verstaan. Vanuit de
Vreedzame school is hiervoor ook een blok met lessen die jaarlijks behandeld wordt in alle groepen. 

Beoordeling

De vragenlijst tevredenheid ouders nemen we eens per twee jaar af. 

Omschrijving Resultaat

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS 2017 - Identiteit 3,35

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS 2017 - Kwaliteit 3,11

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS 2017 - Aanbod 3,13

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS 2017 - Tijd 3,29

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS 2017 - Schoolgebouw 3,07

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS 2017 - Pedagogisch handelen 3,5

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS 2017 - Didactisch Handelen 3,41

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS 2017 - Actieve en zelfstandige rol van de
leerlingen

3,38

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS 2017 - Communicatie 3,19

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS 2017 - Zorg en begeleiding 3,1

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS 2017 - Opbrengsten 3,16

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS 2017 - Sociale veiligheid 3,25

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS 2017 - Eindcijfer 7,9

Bijlagen

1. Tevredenheid ouders
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Meerjarenplanning 
Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg van de school. Daarin opgenomen zijn de
afname van de Quick Scan, de vragenlijsten etc. (zie bijlage). Met behulp van die planning plegen we systematische
kwaliteitszorg. Op basis van de uitslagen van de diverse instrumenten voor kwaliteitszorg stellen we als team
actiepunten vast die worden opgenomen in ons jaarplan.

Bijlagen

1. Meerjarenplanning WMK 2019-2023

Kwaliteitsindicatoren

1. Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg

2. Wij beschikken over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan)

3. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende beleidsterreinen (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)

Beoordeling

De aspecten kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog komen ook aan de orde als we de
basiskwaliteit meten (1x per 2 jaar).

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 4

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3,73

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 4

Schooldiagnose Opbrengsten - Opbrengsten 3,45

Quick scan oktober 2017 - Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten) 3,43

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS 2017 - Zorg en begeleiding 3,1

Aandachtspunt Prioriteit

Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen professionaliteit gemiddeld

Bijlagen

1. Kwaliteitsbeleid.
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15 Basiskwaliteit
Basiskwaliteit. 
Onze school levert basiskwaliteit gelet op het toezichtkader van de inspectie. De basiskwaliteit meten wij 2 x per vier
jaar (zie onze meerjarenplanning). Eén keer via WMK en één keer via MijnSchoolplan. Op basis van de metingen en
de gestelde norm stellen we actiepunten vast die we verwerken in onze jaarplannen. 

Kwaliteitsindicatoren

1. Op onze school is er sprake van een effectief onderwijsleerproces

2. Op onze school is er sprake van een prettig en veilig schoolklimaat

3. Op onze school realiseren we voldoende resultaten

4. Op onze school is er sprake van systematische kwaliteitszorg

Beoordeling

Bijlagen

1. Rapportage basiskwaliteit MSP 2018
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16 Onze eigen kwaliteitsaspecten
Onze eigen kwaliteitsaspecten (eigen ambities) 
Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten. De verzameling van de eigen kwaliteitsaspecten
is opgenomen in een bijlage. De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten noemen we “parels”. Onze parels staan
vermeld in het hoofdstuk 5: Onze parels.

Bijlagen

1. Eigen kwaliteitsaspecten.
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17 Strategisch beleid
Strategisch beleid
De CPOV beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). Daarin worden onderscheiden de resultaatgebieden:
onderwijs, organisatie, profiel en imago, personeel, huisvesting en financiën.In dit beleidsplan worden de
aandachtspunten voor de scholen aangegeven.
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18 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Op onze school beschikken wij over een passend toekomstbestendig
onderwijsaanbod waarbij het leren meer is dan alleen het kennisaspect.
Wij denken hierbij aan: zicht krijgen op jezelf, de ander en de wereld om je
heen. Daarbij vaardigheden ontwikkelen als: leren presenteren,
ontwikkelen van een onderzoekende houding, inzetten van ICT
vaardigheden en mediawijsheid. Leren in een samenhangend
onderwijsaanbod is voor ons van belang.

hoog

Op onze school weten de kinderen over welke talenten zij beschikken en
kunnen zij hun eigen uitdagingen verwoorden. Wij vinden eigenaarschap
van kinderen met betrekking tot hun eigen ontwikkeling belangrijk en wij
maken dit zichtbaar in het onderwijs.

hoog

Op onze school zijn onze didactische vaardigheden zo ontwikkeld dat
deze passend bij de verschillende instructiegroepen zijn. De leerkrachten
begeleiden de kinderen vanuit de verschillende rollen; de instructeur, de
trainer, de begeleider en de coach de kinderen. De didactiek versterkt
hierbij het onderwijsaanbod. Daarom willen wij in de komende jaren onze
didactiek blijvend versterken middels nieuwe inzichten en cursussen.

hoog

Op onze school zijn onze medewerkers professioneel en staan wij voor
een levenslang leren. Dit doen wij door elkaar te bezoeken in de les en het
geven van professionele feedback. Wij realiseren en geven samen vorm
aan schoolontwikkeling.

hoog

Op onze school willen we pedagogisch tact stimuleren: Op het goede
moment het juiste doen, ook in de ogen van de leerling

hoog

Voor een breed onderwijsaanbod vinden wij belangrijk dat er aandacht is
voor de creatieve vakken betreft inhoud en leerlijn. De creatieve vakken
worden gecombineerd met het vak techniek.

hoog

Binnen IKC 't Speel-Kwartier werken wij aan doorgaande
ontwikkelingslijnen en samenhangend aanbod voor kinderen van 0-13 jaar
binnen een éénduidige pedagogische omgeving.

hoog

PCA
Onderwijskundig
beleid

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

hoog

De school biedt een breed aanbod aan hoog

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

gemiddeld

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

gemiddeld

De leraren plannen hun handelen m.b.v. informatie die ze over leerlingen
hebben

gemiddeld

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

gemiddeld

PCA
Personeelsbeleid

Wij leren kinderen verantwoordelijk en betrokken te zijn bij hun eigen
leerproces.

hoog

In onze communicatie dragen we zorg voor de verbinding en wij gaan
hierbij uit van positieve intenties.

hoog
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We geven vorm aan goed werkklimaat door het geven van professionele
feedback op basis van lesbezoek, samen lessen voorbereiden en werken
aan gezamenlijke doelen.

hoog

PCA
Organisatiebeleid

De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening –
school)

hoog

De leerlingen van de school voelen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig hoog

PCA
Kwaliteitszorg

Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen
professionaliteit

gemiddeld

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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19 Meerjarenplanning 2019-2020

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school beschikken wij over een passend toekomstbestendig onderwijsaanbod waarbij het
leren meer is dan alleen het kennisaspect. Wij denken hierbij aan: zicht krijgen op jezelf, de ander
en de wereld om je heen. Daarbij vaardigheden ontwikkelen als: leren presenteren, ontwikkelen
van een onderzoekende houding, inzetten van ICT vaardigheden en mediawijsheid. Leren in een
samenhangend onderwijsaanbod is voor ons van belang.

Op onze school zijn onze medewerkers professioneel en staan wij voor een levenslang leren. Dit
doen wij door elkaar te bezoeken in de les en het geven van professionele feedback. Wij
realiseren en geven samen vorm aan schoolontwikkeling.

Binnen IKC 't Speel-Kwartier werken wij aan doorgaande ontwikkelingslijnen en samenhangend
aanbod voor kinderen van 0-13 jaar binnen een éénduidige pedagogische omgeving.

PCA
Onderwijskundig
beleid

De leraren plannen hun handelen m.b.v. informatie die ze over leerlingen hebben

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

PCA
Personeelsbeleid

In onze communicatie dragen we zorg voor de verbinding en wij gaan hierbij uit van positieve
intenties.

We geven vorm aan goed werkklimaat door het geven van professionele feedback op basis van
lesbezoek, samen lessen voorbereiden en werken aan gezamenlijke doelen.

PCA
Organisatiebeleid

De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school)

De leerlingen van de school voelen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig

PCA
Kwaliteitszorg

Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen professionaliteit

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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20 Meerjarenplanning 2020-2021

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school zijn onze didactische vaardigheden zo ontwikkeld dat deze passend bij de
verschillende instructiegroepen zijn. De leerkrachten begeleiden de kinderen vanuit de
verschillende rollen; de instructeur, de trainer, de begeleider en de coach de kinderen. De
didactiek versterkt hierbij het onderwijsaanbod. Daarom willen wij in de komende jaren onze
didactiek blijvend versterken middels nieuwe inzichten en cursussen.

Op onze school zijn onze medewerkers professioneel en staan wij voor een levenslang leren. Dit
doen wij door elkaar te bezoeken in de les en het geven van professionele feedback. Wij
realiseren en geven samen vorm aan schoolontwikkeling.

Op onze school willen we pedagogisch tact stimuleren: Op het goede moment het juiste doen, ook
in de ogen van de leerling

Voor een breed onderwijsaanbod vinden wij belangrijk dat er aandacht is voor de creatieve vakken
betreft inhoud en leerlijn. De creatieve vakken worden gecombineerd met het vak techniek.

Binnen IKC 't Speel-Kwartier werken wij aan doorgaande ontwikkelingslijnen en samenhangend
aanbod voor kinderen van 0-13 jaar binnen een éénduidige pedagogische omgeving.

PCA
Onderwijskundig
beleid

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

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

PCA
Personeelsbeleid

Wij leren kinderen verantwoordelijk en betrokken te zijn bij hun eigen leerproces.

In onze communicatie dragen we zorg voor de verbinding en wij gaan hierbij uit van positieve
intenties.

We geven vorm aan goed werkklimaat door het geven van professionele feedback op basis van
lesbezoek, samen lessen voorbereiden en werken aan gezamenlijke doelen.

PCA
Organisatiebeleid

De leerlingen van de school voelen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig

PCA
Kwaliteitszorg

Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen professionaliteit

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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21 Meerjarenplanning 2021-2022

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school weten de kinderen over welke talenten zij beschikken en kunnen zij hun eigen
uitdagingen verwoorden. Wij vinden eigenaarschap van kinderen met betrekking tot hun eigen
ontwikkeling belangrijk en wij maken dit zichtbaar in het onderwijs.

Op onze school zijn onze medewerkers professioneel en staan wij voor een levenslang leren. Dit
doen wij door elkaar te bezoeken in de les en het geven van professionele feedback. Wij
realiseren en geven samen vorm aan schoolontwikkeling.

Voor een breed onderwijsaanbod vinden wij belangrijk dat er aandacht is voor de creatieve vakken
betreft inhoud en leerlijn. De creatieve vakken worden gecombineerd met het vak techniek.

Binnen IKC 't Speel-Kwartier werken wij aan doorgaande ontwikkelingslijnen en samenhangend
aanbod voor kinderen van 0-13 jaar binnen een éénduidige pedagogische omgeving.

PCA
Onderwijskundig
beleid

De school biedt een breed aanbod aan

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

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

PCA
Personeelsbeleid

Wij leren kinderen verantwoordelijk en betrokken te zijn bij hun eigen leerproces.

In onze communicatie dragen we zorg voor de verbinding en wij gaan hierbij uit van positieve
intenties.

We geven vorm aan goed werkklimaat door het geven van professionele feedback op basis van
lesbezoek, samen lessen voorbereiden en werken aan gezamenlijke doelen.

PCA
Organisatiebeleid

De leerlingen van de school voelen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig

PCA
Kwaliteitszorg

Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen professionaliteit

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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22 Meerjarenplanning 2022-2023

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school weten de kinderen over welke talenten zij beschikken en kunnen zij hun eigen
uitdagingen verwoorden. Wij vinden eigenaarschap van kinderen met betrekking tot hun eigen
ontwikkeling belangrijk en wij maken dit zichtbaar in het onderwijs.

Op onze school zijn onze medewerkers professioneel en staan wij voor een levenslang leren. Dit
doen wij door elkaar te bezoeken in de les en het geven van professionele feedback. Wij
realiseren en geven samen vorm aan schoolontwikkeling.

Voor een breed onderwijsaanbod vinden wij belangrijk dat er aandacht is voor de creatieve vakken
betreft inhoud en leerlijn. De creatieve vakken worden gecombineerd met het vak techniek.

Binnen IKC 't Speel-Kwartier werken wij aan doorgaande ontwikkelingslijnen en samenhangend
aanbod voor kinderen van 0-13 jaar binnen een éénduidige pedagogische omgeving.

PCA
Personeelsbeleid

Wij leren kinderen verantwoordelijk en betrokken te zijn bij hun eigen leerproces.

In onze communicatie dragen we zorg voor de verbinding en wij gaan hierbij uit van positieve
intenties.

We geven vorm aan goed werkklimaat door het geven van professionele feedback op basis van
lesbezoek, samen lessen voorbereiden en werken aan gezamenlijke doelen.

PCA
Organisatiebeleid

De leerlingen van de school voelen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig

PCA
Kwaliteitszorg

Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen professionaliteit

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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23 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 30XT

Naam: Basisschool 't Speel-Kwartier

Adres: Ruiterijweg 1

Postcode: 3902 JA

Plaats: Veenendaal

VERKLARING

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

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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24 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 30XT

Naam: Basisschool 't Speel-Kwartier

Adres: Ruiterijweg 1

Postcode: 3902 JA

Plaats: Veenendaal

VERKLARING

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

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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