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Openbare Basisschool 

De Schatkist 
www.obsdeschatkist.nl 

 

 
 
 

Locatie Eygelshoven 
 
Truytstraat 25 
6471 HN Kerkrade. 
tel: 045-5670176 
info.obsdeschatkist@movare.nl 
 

  

   

 

Locatie Nulland 
 
Feldbiss 210 a 
6462 HC  Kerkrade 
tel: 045-5670191 
info.obsdeschatkist@movare.nl 
 

 
 
 
 
Directeur 
Mevr. A. Enting 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

locatie Nulland 

Postadres 
 
Postbus 165 
6460 AD Kerkrade 
 

   

 
 

 
 
 

Bestuur 
Obs De Schatkist valt 
onder het bestuur van 
Movare 
Onderwijsstichting: 
Heyendallaan 55b 
Postbus 12 
6460 AA  KERKRADE 
Tel: 045-5466984 
www.movare.nl. 
 

 
 

locatie Eygelshoven  

http://www.obsdeschatkist.nl/
mailto:info.obsdeschatkist@movare.nl
mailto:info.obsdeschatkist@movare.nl
http://www.movare.nl/
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1.  Voorwoord: over het tot stand komen van dit schoolplan 
 
 

 

 

Bij het maken van dit schoolplan is gebruik gemaakt van het format ‘Het schoolplan ‘light’’ van 
Onderwijs Maak Je Samen. Een beknopt en daarmee gebruiksvriendelijk schoolplan, dat 
voldoet aan de gestelde (inspectie)eisen.     
http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/schoolplan-light/ 

Aanvullingen zijn gehaald uit het door Movare aangeleverde schoolplanformat. 

 

 

 

 

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 gaat het team van obs De Schatkist aan de slag met 
‘Mijn schoolplan.nl’ van Cees Bos (WMK: Werken Met Kwaliteitskaarten).  
http://www.wmk-po.nl/nl/nieuws/detail/32/nieuw-van-cees-bos-mijnschoolplan 
 
Er wordt de komende schoolplanperiode gestart met een uitgebreide zelfevaluatie van de 
school. Hieruit vloeien verbeterpunten voort die in jaarplannen worden weggezet. Het systeem 
biedt instrumenten die ondersteunend werken bij de zelfevaluatie. De dialoog en het door-
vertalen op alle lagen van de organisatie staan daarbij voorop. 
Het mooie is dat het team gezamenlijk in een leernetwerk met de ontwikkeling van de school 
en het onderwijs bezig is. 
 
 
 

Juni 2015, 
Aly Enting 
 
 

http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/schoolplan-light/
http://www.wmk-po.nl/nl/nieuws/detail/32/nieuw-van-cees-bos-mijnschoolplan
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1. Inleiding 
 

1.1  Doelen en functie van het schoolplan 
Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzes deze school maakt 
voor de schoolplanperiode 2015-2019. Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het 
Strategisch beleidsplan van ons bestuur Movare Onderwijsstichting, in de eerste plaats onze 
kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Het schoolplan geeft 
duidelijkheid over wat we willen bereiken met ons onderwijs en hoe we dat in de praktijk vorm 
zullen geven. Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat 
beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument 
(wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2015-2019. Op basis van onze 
vierjarige meerjarenplanning (hoofdstuk 6) zullen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. 
In een jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd 
zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. 
 

1.2  Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan 
Het schoolplan is opgesteld door de directeur van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan 
de medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie van de 
school De komende vier jaar zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar 
bespreken. Daarnaast zal directie en team aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor 
het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we samen ook terug: hebben we onze 
verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische 
evaluatie van de beleidsterreinen, zoals beschreven in dit schoolplan. Met behulp van de 
jaarlijkse Quick Scan stellen we per jaar vast wat er (niet) goed gaat en bepalen we onze 
verbeterdoelen, in relatie met ons schoolplan en de voorgenomen verbeterpunten. Hierbij gaan 
we gebruik maken van ‘Mijn schoolplan.nl’ van Cees Bos (WMK). 
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2. De school en haar omgeving  
 
2.1   De naam: ‘De Schatkist’ 
Obs De Schatkist is jaren geleden samengesteld uit meerdere scholen. Uit een prijsvraag onder 
leerlingen en ouders is toen de naam ‘De Schatkist’ gekozen. 
We kunnen ons wel iets voorstellen bij de achterliggende gedachte bij deze naam. Wij 
beschouwen onze school als een grote schatkist met heel veel bijzondere, verschillende 
kinderen, met ieder zijn eigen talenten. 
 

 
 

 

2.2    Situering van de school 
Obs De Schatkist heeft twee locaties: locatie Eygelshoven aan Truytstraat 25 in Eygelshoven en  
locatie Nulland aan Feldbiss 210 in de wijk Nulland in Kerkrade. De beide locaties horen bij 
elkaar en werken volgens hetzelfde schoolplan. In de dagelijkse en praktische gang van zaken 
kunnen kleine verschillen zijn, maar het onderwijs, de visie, de organisatie en de activiteiten zijn 
dezelfde. De leerkrachten wisselen soms van locatie (bijv. bij het begin van een nieuw 
schooljaar) en er zijn leerkrachten die op beide locaties werken.  
Twee locaties, samen zijn we obs De Schatkist! 
Op termijn is ‘samenwonen’ met de andere school in de wijk in één gebouw aan de orde. In 
Eygelshoven lopen hierover al gesprekken. Zoals het er nu voorstaat zal obs De Schatkist het 
schooljaar 2017-2018 starten in het gebouw van de andere school in de wijk, bs. De Veldhof. 
Mogelijk zal KOK (Kinderopvang Opvang Kerkrade) aansluiten. 
Ook voor de scholen in Kerkrade Oost/Centrum staan ‘samenwoon-plannen’ opgenomen in het 
integraal huisvestingsplan van de gemeente Kerkrade en Movare. Dit betreft onze locatie 
Nulland. Met betrekking tot deze locatie zijn er op dit moment nog geen gesprekken gaande 
tussen gemeente, Movare en de school. 
 
Schoolomgeving 
De school is een belangrijke plek voor ontplooiing van onze kinderen, maar niet de enige. 
Kinderen leren overal en altijd. Als we het leren centraal stellen, plaatsen we daarmee de 
school middenin de samenleving. Dan werkt de school samen met kinderopvang, voorschool, 
naschool, sport- en culturele organisaties, jeugdzorg, gemeente, politie, zorginstellingen, enz. 
Dan werken we aan een doorgaande ontwikkeling voor elk kind. 
 
Locatie Nulland werkt samen met peuterspeelzaal ‘De Woelwaters’ (Kinder Opvang Kerkrade), 
die in hetzelfde gebouw huist. Locatie Eygelshoven heeft samen met de andere basisschool in 
Eygelshoven een samenwerking met peuterspeelzaal ‘Hummelhof’ (Kinder Opvang Kerkrade), 
die in bs. De Veldhof zit. Er zijn tevens contacten met de naschoolse opvang in beide wijken. 
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Obs De Schatkist ligt dicht tegen de grens met Duitsland en is een Euregioschool: kinderen 
vanaf groep 5 worden met de Duitse taal in aanraking gebracht. De leerlingen maken op 
speelse wijze kennis met de Duitse taal. Er zijn communicatie-activiteiten met de 
Partnerscholen, die net over de grens  in Duitsland liggen. 
Een aantal leerkrachten is geschoold en heeft lesgevende bevoegdheid op verschillende 
niveaus. http://www.euregioschool.eu/ 
 
Plaatselijk en regionaal zijn er ontwikkelingen die hun invloed hebben. We noemen in elk geval: 

a. De samenwerking met de gemeente nu daar de regierol ligt aangaande de jeugdzorg. 
b. De relatie met het Samenwerkingsverband Heerlen e.o. bij de uitvoering van Passend 

Onderwijs 
c. Het vormen van scholenclusters bij de uitvoering van Passend Onderwijs. Deze 

samenwerking is beschreven in het uitvoeringsdocument Van Eiland naar Wijland’, dat 
als bijlage is toegevoegd (zie bijlage 1). De schrijfgroep Passend Onderwijs heeft dit 
document ontwikkeld t.b.v. een organisatie op basis van samenwerkende scholen voor 
de realisatie van Passend Onderwijs. Het is gebaseerd op de uitkomsten van vier sessies 
met directeuren van Movare, die daarin hun ideeën, voorstellen en zorgen hebben 
neergelegd. 
 

2.3    Schoolgrootte en groepsindeling 
De leerlingprognose voor 01-10-2015 is 330 leerlingen: 
159 leerlingen op locatie Nulland 
171 leerlingen op locatie Eygelshoven 
De kinderen in Nulland zijn verdeeld over 6 groepen, de kinderen van Eygelshoven over 7 
groepen. 
Van deze leerlingen heeft 13% een ‘gewicht’: 36 leerlingen hebben een gewicht van 
0,3 en 9 leerlingen een gewicht van 1,2. De gewichten worden toegekend op basis van het 
opleidingsniveau van de ouders. Er bestaan drie gewichten: 0, 0,3 en 1,2. Het percentage 
gewichtsleerlingen bepaalt mede de grootte van de formatie van een school.  
 
Wie werken er in onze school? 
Het team bestaat uit 21 mensen:  
16 leerkrachten werkzaam in de groepen 
1 vakleerkracht muziek 
1 leerkracht werkzaam als directie-ondersteuner 
1 interne begeleider 
1 directeur 
1 onderwijsondersteunend personeelslid (conciërge) 
 
 
 
 
 

http://www.euregioschool.eu/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.euregioschool.eu/&ei=4lqiVb3ND9HW7Aa03YDwCA&bvm=bv.97653015,d.bGQ&psig=AFQjCNFuJBWj3E4YPYu-ZfIaV91cd8vFZg&ust=1436789838593905
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2.4  Het schoolbestuur 

 
Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE.  
Deze stichting telt 50 scholen, met in totaal 57 locaties, in de gemeenten Brunssum, Heerlen, 
Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 46 
‘reguliere’ basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal 
(voortgezet) onderwijs, met in totaal ongeveer 12.000 leerlingen. MOVARE kent rooms-
katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.  
 
Missie 
MOVARE werkt vanuit de missie ‘Onderwijs op maat voor elk kind met aandacht voor de 
autonomie en authenticiteit van elk individu in een respectvolle omgang met elkaar en de 
wereld waarin wij leven met het oog op de leefbaarheid van de maatschappij van morgen’. Alle 
medewerkers geven hun activiteiten zodanig gestalte dat zij de kwaliteit van het onderwijs ten 
goede komen. Op deze manier leveren zij goed onderwijs voor de kinderen.  
 
Bestuur 
De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College is werkgever voor alle 
medewerkers van MOVARE op de scholen en de medewerkers van het bestuursbureau.  
Het College van Bestuur bestaat uit de heer drs. R.S.T. Kruszel (voorzitter) en mevrouw J.P.G.M. 
Huijnen-Becks MLC (lid).  
 
Bestuursbeleid 
Onderwijsstichting MOVARE start in schooljaar 2015-2016 met de implementatie van wat 
aangeduid wordt als “Movare 2.0” waarbij het leidend thema is “Scholen voorop”. Het gaat 
hierbij om het realiseren van een efficiëntere bedrijfsvoering die is afgestemd op de 
ondersteuningsbehoefte van onze scholen. Verantwoordelijkheden bij het maken van 
inhoudelijke  keuzes liggen dichtbij het primaire proces dus de scholen.  De wijze waarop het 
bestuursbeleid gestalte krijgt is terug te vinden in het document “Movare 2.0, een nieuwe  
organisatie, scholen Voorop”.  Alle directeuren hebben een bijdrage kunnen leveren aan de 
totstandkoming van dit beleidsdocument door middel van enquêtes, interviews en 
werkgroepen.  Schooldirecties zullen vooral 
worden uitgedaagd om op basis van dit nieuw 
geformuleerde beleid school specifieke keuzes 
te maken die recht doen aan de schoolcontext. 
 
Ten gevolge van de transitie naar MOVARE 2.0 
heeft de Raad van Toezicht ermee ingestemd 
om het ontwikkelen van het nieuwe strategisch 
beleidsplan uit te stellen. Daarmee blijft de 
huidige MOVARE visie en missie zoals 
opgenomen in het strategisch beleidsplan 2010-
2014 voorlopig gehandhaafd. 
https://www.movare.nl/movarecms/sjablonen/movare_intranet/pagina.asp?onderwerp=73&s
ubsite_id=32 

https://www.movare.nl/movarecms/sjablonen/movare_intranet/pagina.asp?onderwerp=73&subsite_id=32
https://www.movare.nl/movarecms/sjablonen/movare_intranet/pagina.asp?onderwerp=73&subsite_id=32
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=a74e8ThNcNo82M&tbnid=pyLSJunCTKbRYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vvvzuidlimburg.nl/overnachten/detailinformatie.aspx?vg=4&id=3876&ei=SY2oU8TJNcqF4gTjz4CgCA&bvm=bv.69620078,d.bGE&psig=AFQjCNGuPXkDcCFK_YtbBbXpPcYO0MelSA&ust=1403641337977863
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3. Waar de school voor staat: visie en identiteit  
 
3.1    Missie: 

 
Samen Kansrijk Onderweg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf het moment dat een kind bij ons de school als leerling binnenkomt, bewandelen we 
gezamenlijk (kind-ouder-leerkracht) de weg tot eind groep 8, waarna het zijn weg vervolgt in 
het Voortgezet Onderwijs. Onderweg grijpen we alle kansen om het kind zo goed mogelijk te 
laten spelen, leren en ontwikkelen, op ieder niveau, passend bij dit kind. 
 
3.2    Visie: 
Kinderen laten leren. Dat is de maatschappelijke opdracht voor het primair onderwijs. Ons 
streven is dat elk kind zich maximaal kan ontwikkelen. Het gaat ons om de leerling. 
Op obs De Schatkist zorgen we in onderlinge verbinding met kinderen, ouders en leerkrachten 
voor een veilige en inspirerende speel-leeromgeving, waarin ieder kind op zijn eigen wijze en 
met zijn eigen capaciteiten kan leren. Samen zijn we voortdurend onderweg naar een volgende 
stap in de groei en ontwikkeling van het kind. 
 
Obs De Schatkist is een school waar naast leren aandacht is voor: 
veiligheid, orde en vertrouwen      
Wij vinden dat deze waarden van groot belang zijn binnen een school, voor al onze kinderen 
(en ouders). 
 
In het bijzonder geldt: 
1. Een goede samenwerking tussen stichtingsbestuur, schoolleiding, leerkrachten, kinderen en 
ouders vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met ons 
allen! 
2. Het werken in en het samenwerken met de Schatkist staat in het teken van respect voor 
elkaar en rekening houden met elkaar. 
3. Er is ruimte om jezelf te zijn en we vinden het belangrijk dat alle betrokkenen zo optimaal 
mogelijk kunnen functioneren. 
4. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het 
steeds zelfstandiger worden. Het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar staat 
hoog in het vaandel. 
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5. Wij stellen ons actief op om onderwijsachterstanden ten gevolge van sociale, economische 
en culturele omstandigheden op te heffen en/of te verminderen. 
6. Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal (ik en de 
ander), emotioneel (ik en gevoel), motorisch (ik en bewegen), cognitief (ik en het leren), en 
creatief (ik en vindingrijkheid) gebied, met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling tot een 
zelfstandig en positief kritisch denkend mens. 
7. Daarom werken wij met methoden en/of onderwijsleermiddelen die rekening houden met 
de verschillen tussen onze leerlingen en die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk 
maken.  
8. Met behulp van het CITO-LOVS (Leerling- en Onderwijs-Volg-Systeem), worden de 
ontwikkelingen van individuele leerlingen en het gegeven onderwijs nauwlettend gevolgd om 
passend onderwijs te kunnen geven, want leerlingen hebben recht op goed onderwijs en 
begeleiding. Daarom heeft de school een actief na- en bijscholingsbeleid voor haar personeel. 
9. De Schatkist voert een actief beleid in het samenwerken met peuterspeelzalen, voortgezet 
onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs om de overgang naar de verschillende 
schooltypen zo soepel mogelijk te maken.  
10. De Schatkist is deelnemer in de wijk of buurt.  
 
3.3    Identiteit 
De Schatkist is een openbare school. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen, met 
respect voor ieders godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond. Het openbaar 
onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen door aandacht te hebben voor de 
godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de 
Nederlandse samenleving. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en 
verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. 
 
In 2015 heeft in opdracht van Movare een onderzoek plaatsgevonden onder personeel en 
ouders naar de openbare identiteit van obs De Schatkist, het Zelf Evaluatie Kader, 
uitgevoerd door VosABB. 
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4  Wettelijke  opdracht 
 

De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit 
en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen kwaliteitszorg, 
inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe obs De Schatkist  hier invulling 
aan geeft. 
 
4.1  Kwaliteit en kwaliteitsbewaking 
Kwaliteit moet blijken. Daarom verzamelen we gegevens over de ontwikkeling van onze 
leerlingen tot en met het einde van de basisschool. Daarmee bezitten wij een schat aan 
informatie. Om het onderwijs te verbeteren (op leerling-, groeps- en schoolniveau) maken we 
groepsanalyses en schoolzelfevaluaties. Op deze manier wordt het afnemen van toetsen een 
hulpmiddel om ons onderwijsproces te verbeteren en ons onderwijs beter af te stemmen op de 
leerlingen, passend te maken. 
 
Kwaliteit moet ook blijken als het gaat om het personeel. Daarom verzamelt de directie 
gegevens over de ontwikkeling van het personeel. Deze gegevens worden onderdeel van het 
bekwaamheidsdossier. Onze school maakt daarbij gebruik van ‘Mijn Bardo’. Dit systeem zal in 
2015-2016 vervangen worden door ‘Cupella’, een digitaal systeem voor taakbeleid en 
bekwaamheidsdossier.   https://www.cupella.nl/ 
 
Welke (kwaliteits)meters gebruiken we?  

 Methode gebonden toetsen 

 CITO-LOVS (het Leerling- en Onderwijs-Volg-Systeem) en SZE (School Zelf Evaluatie) 

 KIJK! Voor de groepen 1/2 (webbased)  

 KIJK! Op sociale competentie. Voor de groepen 3 t/m 8 

 Centrale eindtoets 

 Uitstroom voortgezet onderwijs 

 Inspectierapport 

 Gesprekkencyclus (Mijn Bardo, wordt in 2015-2016 Cupella). Leraren en directie. 

 Klassenbezoeken  

 ZEK (Zelf Evaluatie Kader) enquête openbare identiteit (Vosabb, vierjaarlijks, gehouden 
in 2015 onder leerkrachten en ouders) 

 Movare monitor 
 
Voor informatie m.b.t. KIJK! 1-2 en KIJK! Op sociale competentie: http://www.bazalt.nl/ 
 
In de komende schoolplanperiode zullen er weer tevredenheidspeilingen worden gehouden 
onder personeel, ouders en leerlingen. 
 
 
 
 

https://www.cupella.nl/
http://www.bazalt.nl/
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Binnen het schooljaar is de kwaliteitszorg cyclisch weggezet (zie jaarplanning 2015-2016): 

 HGW / groepsoverzichten 

 Groepsbesprekingen 

 Leerlingbesprekingen 

 Groepsoverdracht 

 Klassenbezoeken 

 gesprekkencyclus 

 Teambijeenkomsten: plenaire vergaderingen, locatievergaderingen, 
bouwvergaderingen, werkgroep-vergaderingen op basis van het jaarplan 

 Rapportage en oudergesprekken 

 Teamscholing en individuele scholing 

 CITO-LOVS 

 KIJK! Op sociale competentie 

 KIJK! 1-2 
 
 
INK-model 
Het meten (en weten) van gegevens is nog geen kwaliteitsbewaking. We willen ook beoordelen 
of we met deze instrumenten voldoende informatie verzamelen. Daarom maken we gebruik 
van het INK-model om te bezien of de verzamelde informatie robuust genoeg is.  
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Leiderschap en 
management 

x x     x  

Cultuur en  
klimaat 

x x    x x  

Middelen en 
voorzieningen 

x    x x x  

Management 
van processen 

x x x x     

Waardering door 
personeel 

x x     x x 

Waardering door 
leerlingen 

x x     x x 

Waardering door 
ouders 

       x 

Waardering door 
de maatschappij 

     x   

Eindresultaat x  x x x x   

 
Uit het schema blijkt dat alle aandachtsvelden van het INK-model aan de orde komen. De 
informatieve dekking is dus voldoende.  
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4.2  De inhoud van ons onderwijs 
De huidige, wettelijk verplichte kerndoelen zijn nog steeds leidend bij de keuze voor het 
leerstofaanbod. In de loop van deze schoolplanperiode 2015-2019 worden deze kerndoelen 
herzien. De school zal dan bij de keuze van het leerstofaanbod dusdanige aanpassingen 
verrichten waardoor ze voldoet aan de dan wettelijk geldende bepalingen. 
 
Wij werken met de volgende methodes/leerlijnen: 
 

 Leermiddelen/ methodes 

Kleuterprogramma’s 
 

Piramide 
Werkmap Fonemisch bewustzijn (CPS) 
Werkmap gecijferd bewustzijn (CPS) 

Aanvankelijk lezen 
Voortgezet lezen 

Veilig Leren Lezen 
Estafette 

Nederlandse taal /Spelling 
Begrijpend lezen 
Studerend lezen 

Taalactief 
Nieuwsbegrip XL  
Blits 

Schrijven Pennenstreken 

Rekenen en wiskunde Reken Zeker 

Engelse taal The team 

Duitse taal Lesmappen Euregioschool 

Aardrijkskunde   
Geschiedenis   
Natuur 

Meander 
Brandaan 
Naut 

 
Bij alle methodes van taal, spelling, rekenen en de zaakvakken wordt soft ware ingezet. 
Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze 
waarop deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze 
inhouden voldoet obs De Schatkist aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in 
artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.  
 
De school biedt de leerstof van de bovengenoemde methoden aan tot en met het niveau van 
groep 8. Dit geldt voor alle leerlingen, tenzij een leerling een eigen leerlijn volgt. 
De school biedt een ononderbroken lijn aan in het leerstofaanbod. We geven deze vorm door 
het gebruik van dezelfde methoden en door afstemming van de manier van lesgeven. 
De school past het leerstofaanbod aan de behoeften van de leerlingen aan. De methoden 
bieden naast basismateriaal ook verbredings- en verdiepingsmateriaal. Instructie en verwerking 
van leerstof vindt plaats tijdens meerdere werkperiodes per dag. Hiertoe behoort ook het 
structureren van het werk, zelfstandig omgaan met materialen, zelfredzaamheid, samenwerken 
en anderen helpen. Hulpmiddel hierbij is het dag- of weekplan en/of agenda, waarin leerling en 
leerkracht bepalen welk werk er gedurende een dag of week moet gebeuren en welke 
instructies er door de leerkracht gegeven worden. Tijdens instructiemomenten aan een deel 
van de groep, werkt de rest van de groep zelfstandig aan hun dag- of weekplan. 
Vanaf schooljaar 2015-2016 gaan leerkrachten de dag- en weekplannen nog beter afstemmen 
op individuele behoeften van het kind. Zo kan ook een plan van aanpak voor een leerling 
verweven worden in een dag- of weekplan. 
 
 



Schoolplan obs De Schatkist Kerkrade 2015-2019 
 

15 

4.3 Wat hebben onze leerlingen nodig? Passend onderwijs en ondersteuning. 
Het team van De Schatkist heeft een duidelijke eigen visie op de ontwikkeling van het kind en 
de manier waarop het onderwijs daarop afgestemd moet zijn. 
Een belangrijk uitgangspunt is dat elk kind een persoon is met een eigen karakter, wil, 
mogelijkheden, leerbehoeften, ervaringen en achtergronden. Het eigene dient gerespecteerd 
en beschermd te worden. Daarbij vinden wij ook dat een kind zich kan ontwikkelen wanneer de 
omgeving waarin het kind opgroeit aandacht besteedt aan: veiligheid, vertrouwen, 
zelfredzaamheid en de mogelijkheid tot zelfontdekkend handelen en onderzoeken. Van daaruit 
kan het onderwijsleerproces gericht worden op het realiseren van de reguliere 
onderwijsdoelen. Ook kan van daaruit gewerkt worden aan zelfvertrouwen, zelfkennis en 
ontwikkeling van positief gedrag.  
 
Verloopt de ontwikkeling van een kind bij het nastreven van de door de wet omschreven 
leerdoelen sneller of trager, dan zal de school in deze behoefte voorzien door: 
  a. passende leerstof te bieden  

b. de betrokkenheid bij het eigen leerproces (eigenaarschap) te vergroten 
c. andere doelen te stellen en deze na te streven (bijv. een eigen plan)  

 
Dat betekent dat elke school een passende onderwijsplek biedt voor kinderen, ook als zij extra 
ondersteuning nodig hebben. Het liefst op de eigen school natuurlijk, het kan echter ook op een 
andere basisschool , een speciale basisschool of in het speciaal onderwijs. Ouders worden nauw 
betrokken bij die keuze.  
Om dit zoveel als mogelijk te realiseren hanteren we op school vijf niveaus van zorg. Het 
zorgniveau waarin de leerling is ingedeeld, geeft aan welke zorg de leerling krijgt. 

 
 

Zorgniveau       1     ‘gewone’ begeleiding door de leerkracht 

 

Zorgniveau         2    ‘speciale’ begeleiding door de leerkracht 

 

Zorgniveau         3   ‘specifieke’ ondersteuning door de  leerkracht 
                                   na overleg met interne begeleider en team.  
 

 

Zorgniveau          4    ‘specifieke’ ondersteuning na overleg tussen 
                                    leerkracht, interne begeleider en externe  
                                    deskundige.  

 

Zorgniveau          5    naar een andere basisschool of speciale  
                                    (basis) school  
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Onze leerlingenondersteuning vindt plaats binnen 4 belangrijke kaders: 
a. Het rijksbeleid inzake Passend Onderwijs 
b. Het Ondersteuningsplan 2014-2018 van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

Heerlen e.o.     
http://www.swvpassendonderwijsheerlen.nl/page/140/Formulieren+en+downloads 

c. Het beleid van Movare inzake passend onderwijs zoals verwoord in de notitie  
‘Van eiland naar wijland (zie bijlage’1)                              

d. Ons school specifieke schoolondersteuningsprofiel, zie  www.obsdeschatkist.nl  
 

Wanneer we bij ons op school over leerlingenzorg spreken, bedoelen we de zorg voor álle 
leerlingen op onze school. We denken daarbij meer in termen van afstemming en minder in 
termen van hulpverlening. Hieronder volgen de belangrijkste uitgangspunten en kenmerken 
van onze leerlingenzorg:  
a. Wij bieden op onze school Passend Onderwijs aan alle leerlingen die binnen ons 

schoolondersteuningsprofiel passen. Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis voor ons 
handelen en is te vinden op de website van de school: www.obsdeschatkist.nl  De IB-er 
is verantwoordelijk voor de leerling ondersteuning die met de beschikbare middelen zo 
lang als kan op school gegeven wordt en organiseert passende ondersteuning (lichte of 
zware ondersteuning) volgens de procedures van het Samenwerkingsverband Heerlen 
e.o., waarbij onze school is aangesloten. Kortom, alvorens we hulp van buitenaf 
inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden. 

b. In het ondersteuningsproces van onze school wordt handelingsgericht en planmatig 
gewerkt. Het proces start bij de signalering door een leerkracht of door de ouders van 
een ondersteuningsbehoefte bij een leerling en eindigt op het moment dat passend 
onderwijs voor deze leerling gerealiseerd is.  

c. Ons proces van handelingsgericht werken (HGW) bevat de volgende stappen: 
- Verzamelen van gegevens uit toetsen, observatie, en gesprekken met leerlingen/ouders 

in een groepsoverzicht 

- Het groepsoverzicht biedt beknopt en bondig zicht op de geplande vaardigheidsgroei 
per leergebied, de groei van de leerlingen op meerdere toets momenten en hoe het 
actueel staat met de factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerlingen 
belemmeren en bevorderen 

- Signaleren van de leerlingen die zich niet conform de verwachtingen of prognose 
ontwikkelen 

- Benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen 

- Indien gewenst clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in 
subgroepen 

- Passend onderwijs bieden op basis van het groepsoverzicht 

- Eventueel gebruik maken van een groepsplan op basis van het groepsoverzicht 

- Uitvoeren en evalueren van het groepsplan 

- Monitoren en evalueren. Twee maal per jaar vindt een groepsbespreking plaats 
(leerkracht – IB-er – directeur) 

d. Voor het realiseren van Passend Onderwijs is de keuze gemaakt voor nauwe 
samenwerking tussen scholen en partijen die betrokken zijn bij de 
ondersteuningsprocessen. Die samenwerking krijgt voor ons gestalte in een 
clusterstructuur van scholen. Het gaat binnen deze scholenclusters om kennis delen en 
leren van elkaar, waardoor het vakmanschap vergroot kan worden.  
 

http://www.swvpassendonderwijsheerlen.nl/page/140/Formulieren+en+downloads
http://www.obsdeschatkist.nl/
http://www.obsdeschatkist.nl/


Schoolplan obs De Schatkist Kerkrade 2015-2019 
 

17 

e. Onze leerlingenzorg richt zich niet alleen op het helpen bij problemen, maar zeker ook 
op het voorkomen van problemen. Zorgpreventie is voor onze school van groot belang. 
Goed onderwijs is daarbij de krachtigste factor. De professionaliteit van de leerkrachten 
speelt bij deze preventieve zorg een sleutelrol. Effectieve instructie en effectief 
klassenmanagement met een stevige pedagogisch-didactische basis en een positieve 
grondhouding zijn daarbij gevraagd. Die positieve grondhouding van de leerkracht zorgt 
er voor dat ook een kind met beperkingen zich veilig en geaccepteerd voelt. 

f. Binnen het kader van deze preventieve gerichtheid speelt de samenwerking met de 
peuterspeelzalen een belangrijke rol. Al vóór en bij de aanmelding en eerste weken op 
onze school willen we zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de ontwikkeling van 
leerlingen. Het signaleren van ondersteuningsbehoeften van leerlingen ligt daarom 
bewust in de onderbouw. 

 
De relatie met het ondersteuningsprofiel:                                                                                             
Wij verwijzen u naar het schoolondersteuningsprofiel op onze website: www.obsdeschatkist.nl  
Hierin staan onze kwaliteiten, ambities en grenzen beschreven. Door de voortdurende 
ontwikkeling van onze leerkrachten en school is het ondersteuningsprofiel ook steeds in 
beweging. Het ondersteuningsprofiel wordt hierom cyclisch besproken en bijgesteld (jaarlijks). 

 
Passend onderwijs / Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen 
Op 1 augustus 2014 werd de wet Passend Onderwijs van kracht. In een nieuw gevormd 
Samenwerkingsverband (SWV) hebben alle schoolbesturen de taak om in gezamenlijkheid voor 
alle leerlingen die wonen binnen de regio van dit SWV een zo passend mogelijke plek in het 
onderwijs te bieden. Dit noemen we de zorgplicht van het schoolbestuur. Passend onderwijs is 
voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs bedoeld, en 
richt zich nadrukkelijk op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.  
Voor verdere toelichting en procedures verwijzen we naar bijlage 10.3 van onze schoolgids, te 
vinden op onze website: http://obsdeschatkist.nl/onze-school/schoolgids 
 
 
4.4   Schooleigen opdracht 
Naast de basisvaardigheden moet er meer aandacht komen voor de brede opdracht van de 
school: de maatschappelijke opdracht. Het gaat dan over het overdragen van fundamentele 
waarden van onze rechtsstaat,  de relatie tussen onderwijs en toekomstige arbeidsmarkt, de 
volwaardige participatie in de maatschappij middels digitale geletterdheid en 
burgerschapsvorming. Voorts persoonsvorming en talentontwikkeling, vorming van karakter en 
identiteit. De school zal in de nieuwe schoolplanperiode keuze s maken om haar eigen opdracht 
gestalte te geven. 
Richtinggevende vragen voor de school hierbij zijn: 

a. Welke kennis en vaardigheden moeten een plek krijgen in het curriculum zodat 

leerlingen optimaal worden voorbereid op het vervolgonderwijs en de toekomstige 

arbeidsmarkt?  

b. Welke kennis en vaardigheden moeten worden verankerd in het curriculum zodat 

leerlingen volwaardig leren te participeren in een pluriforme democratische 

samenleving? 

c. Welke bijdrage moet het onderwijs leveren aan persoonsvorming en talentontwikkeling 

en hoe moet dit tot uitdrukking komen in het curriculum? 

http://www.obsdeschatkist.nl/
http://obsdeschatkist.nl/onze-school/schoolgids
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5. Analyse van de kwaliteit van de school 
 

Een aantal zaken is randvoorwaardelijk voor het realiseren van onderwijskwaliteit. Vanaf 2015 
wordt binnen MOVARE een rekenmodel gehanteerd dat inzichtelijk maakt hoe de financiële 
huishouding van de school is opgebouwd.  
Een volgende belangrijke voorwaarde is het systematisch en periodiek verzamelen van data van 
onderwijsopbrengsten. We maken daarbij onderscheid in cognitieve opbrengsten en 
opbrengsten van sociaal emotionele ontwikkeling. Onze school hanteert hierbij een 
genormeerd instrument van CITO LOVS. Van toenemend belang zijn de thema’s ‘schoolklimaat’ 
en veiligheid’.  
In het systeem van kwaliteitszorg wordt ook aandacht besteed aan de kwaliteit van de 
processen. Daarbij wordt o.a. gelet op aspecten van planmatigheid en borging. Tevens kijken 
we ook naar het systematisch vertalen van onze visie in persoonlijke doelen van  alle 
leerkrachten. 
Tevens verantwoorden wij ons over onze opbrengsten i.r.t. onze doelen. Hierbij is in 
toenemende mate van belang om kennis te nemen van de mening en ervaringen van derden 
over onze school. Om die reden organiseren wij naast personeelstevredenheidspeilingen ook 
periodiek leerling- en oudertevredenheidspeilingen. De resultaten hiervan nemen wij op in de 
publieke verantwoording.  
Tenslotte monitoren wij hoe onze leerlingen het in het Voortgezet Onderwijs doen en volgen 
hun ontwikkelingen tot in het derde leerjaar. De evaluatie hiervan gebruiken wij bij onze 
schooladviesprocedure. Hetzelfde doen wij met de opbrengsten van het inspectietoezicht. 
 
Onderstaande criteria en nummering corresponderen met de standaarden van het 
waarderingskader van de inspectie. 
 

1. Onderwijsresultaten 
 

1.1  De leerlingen behalen cognitieve eindresultaten die gezien kenmerken en 
beginniveau van de leerlingen tenminste in overeenstemming zijn met de gestelde 
norm. 

Zwakte + verbeteringen: 
De resultaten van de Centrale Eindtoets waren dit schooljaar onder het landelijk gemiddelde. 
Onze locatie Nulland had boven het landelijk gemiddelde gescoord, locatie Eygelshoven 
eronder. Het resultaat van locatie Eygelshoven vraagt om een gedegen evaluatie. 
Het CITO-LOVS laat zien dat we onderzoek moeten gaan doen op de gebieden rekenen en 
begrijpend lezen. 
In september 2015 wordt er een schoolzelfevaluatie gemaakt en op basis van de 
verbeterpunten wordt actie ondernomen. Hierbij kijkt een onderwijsondersteuner van Movare 
met ons mee. 
 
 

2. Onderwijsproces 
 

       2.1 Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. 
 Sterkte, kansen en groei: 
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 In onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. 
Methodes worden mede gekozen op basis van onze onderwijskundige visie: 
differentiatie, zelfstandigheid, samenwerken, interactie en plezier. Daarnaast 
houden we rekening met de kenmerken van onze leerlingenpopulatie: veel van onze 
leerlingen hebben baat bij overzichtelijkheid en automatisering. De methodes worden 
bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren en daar waar nodig aangevuld 
met extra stof. Onze school biedt de leerstof aan in een ononderbroken leerlijn t/m het 
niveau van groep 8, tenzij er sprake is van een individueel ontwikkelingsperspectief of 
een specifiek handelingsplan.  

 Er is afstemming in de manier van lesgeven, o.a. door gebruik te maken van het directe 
instructiemodel (IGDI: Interactief Gedifferentieerd Directe Instructiemodel) en het 
invoeringstraject ‘Zelfstandig werken’. 

 ‘Zelfstandig werken’ biedt leerlingen vaardigheden die zij nù en ook in het voortgezet 
onderwijs en in hun deelname aan de samenleving nodig hebben, zoals je eigen doelen 
stellen, zelf oplossingen voor problemen zoeken, keuzes kunnen en mogen maken, 
samenwerken, plannen, een ander helpen en ondersteunen, ook zelf hulp leren vragen,  
je eigen materialen verzorgen, je verantwoordelijk voelen, actief zijn, meedoen. 

 Onze methodes worden tijdig, volgens een meerjarenplanning, geëvalueerd en indien 
gewenst vernieuwd of vervangen om de onderwijsresultaten op peil te houden of te 
verbeteren.  

 In de groepsklappers zit de informatie over methode-aanbod en planning. De  
ondersteuning op de verschillende zorgniveaus gaat worden toegevoegd, ook op de 
dag- en weekplannen van de leerlingen. 

 Inzet van  ICT is een middel en ondersteuning in ons onderwijs. Ook de groepen 1/2 
starten het schooljaar 2015-2016 met een digibord. In dit schooljaar gaan we ons 
oriënteren op ‘eigentijdser’ gebruik van ICT (laptops, tablets, individueel gebruik beter 
afstemmen op de leerling). 

 Het hele team volgt sinds schooljaar 2013-2014 teamscholing HGW (Handelings Gericht 
Werken) en sinds schooljaar 2014-2015 zelfstandig werken en het werken met dag- en 
weekplannen’. Deze  traject lopen door in 2015-2016. 

 In samenwerking met de voorschool/peuterspeelzaal brengen we de instromende 
leerling in beeld. In de kleutergroepen wordt geïnvesteerd in doelgericht werken, 
beredeneerd aanbod en rijke leeromgeving. Hierbij is ook begeleiding ingezet. 

 De rekenspecialist gaat zich scholen en samen met het team beleid opstellen. Eén van 
de leraren gaat zich specialiseren en scholen in meer- en hoogbegaafdheid en samen 
met het team beleid opstellen. Een taalspecialist is al aanwezig. 

 Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale 
functioneren. Onze school besteedt daarom integraal en structureel aandacht aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen 
willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen 
zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en 
verder weg). 

 
Zwakte + verbetering: 

 Het vakgebied ‘bevordering actief burgerschap en sociale integratie, overdragen kennis 
over/ kennismaking met de diversiteit van de samenleving’ moet nog een herkenbare 
plek krijgen in het aanbod voor de leerlingen en helder worden beschreven. 

 Dit geldt ook voor techniekonderwijs. 
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        2.2   Zicht op ontwikkeling. De leraren volgen en analyseren de ontwikkeling van alle   
leerlingen met als doel het onderwijs voor hen vorm te geven. 

Sterkte: 

 Leraren verzamelen informatie uit methode gebonden toetsen, CITO-LOVS, overige 
toetsen en observaties en registreren deze. Analyse vindt plaats op schoolniveau en op 
groepsniveau (2x per schooljaar).  

 Er is een cyclus van groepsbesprekingen met de IB-er en de directeur (2x per 
schooljaar), leerlingbesprekingen en een groepsoverdracht.  

 We maken groepsoverzichten en passen deze minimaal 2x per schooljaar aan. 

 Vanuit onze kindvisie gaan we uit van kansen en mogelijkheden. Ieder kind kan groeien. 

 Ontwikkeling en ondersteuning worden nauw besproken en vorm gegeven met ouders, 
hierin zijn zij onze partners. 

 
Groei en verbetering: 

 Leerkrachten en leerlingen vanaf groep 5 vullen het observatiesysteem ‘KIJK! op sociale 
competentie’ in. Wat doen we  vervolgens met deze gegevens in de praktijk, in de groep 
en schoolbreed? Hier moet afstemming en beleid komen. Inzet van begeleiding. 

 Leerkrachten maken analyses van de eigen groep op basis van CITO-LOVS. 

 Directeur en interne begeleider maken een SZE op basis van CITO-LOVS. 

 Dus: hoe kunnen we als school optimaal gebruik maken van alle informatie om ons 
onderwijs nog beter af te stemmen op wat de leerling nodig heeft, zodat we ook 
efficiënter gebruik maken van de leertijd? 

 
 

2.3 Didactisch handelen 
Het didactisch handelen van de leraren stelt de leerlingen in staat tot leren en 
ontwikkeling. 

Sterkte: 

 Op basis van alle gegevens vanuit methode gebonden toetsen, CITO-LOVS, KIJK! en 
observaties van de leerkracht worden groepsoverzichten gemaakt. Deze worden 
besproken in de groepsbesprekingen en aan het eind van het schooljaar in de 
overdracht. Indien gewenst worden er groepsplannen en/of individuele plannen van 
aanpak en OPP’s opgesteld. Halfjaarlijks worden de groepsoverzichten aangepast (juni 
en februari). 

 Voor de leerlingen staat het leerstofaanbod beschreven in de dag- en weekplannen.  

 De leraren zijn binnen hun (combinatie)groepen gericht op taakgerichtheid en 
betrokkenheid van de leerlingen. Zij geven efficiënte instructies en maken hierbij 
gebruik van het directe instructiemodel. 

  In schooljaar 2014-2015 is er gestart met teamscholing ‘zelfstandig werken’. Van  
hieruit zijn afspraken op schoolniveau ontstaan, die zichtbaar zijn in de groepen en 
beschreven in een document.  

 Leerlingen worden gestimuleerd om oog te hebben voor elkaar en elkaar te helpen. 
Naast leren een belangrijke waarde binnen het onderwijs op ‘De Schatkist’. 
 

Groei en verbetering: 
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 Het team staat open voor versterking/verbetering van de eigen didactische 
vaardigheden. Hiervoor wordt regelmatig scholing gevolgd. De specialisten binnen de 
school worden hierbij ingezet. 

 Het traject ‘Zelfstandig werken’ loopt door in het schooljaar 2015-2016. 

 Het vakgebied rekenen en het werken met onze nieuwe rekenmethode ‘Reken Zeker’ 
behoeft aandacht. Scholing voor de rekenspecialist. 

 De kunstzinnige vakken en expressie een herkenbare plek binnen het onderwijs geven, 
is nog te leerkracht-afhankelijk. Een goede vorm voor zoeken. 

 Actualiseren van het taalbeleidsplan. Aandacht voor begrijpend lezen en woordenschat. 
 
 

2.4  Ondersteuning. 
 Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod en ondersteuning. 

Sterkte: 

 Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een plan van aanpak 
opgesteld en voor leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften stelt de school 
een ontwikkelingsperspectief op. Na het maken van een analyse wordt er gewerkt aan 
passende doelen. Deze plannen worden regelmatig geëvalueerd door leerkracht, IB-er 
en ouders. Bespreken van de extra ondersteuning komt ook terug in de leerling- en 
groepsbesprekingen.   

 Waar mogelijk zetten we ‘extra handen’ in binnen de groep. Inzet van collega’s, een 
oud-collega die vrijwillig komt ondersteunen, ouders, stagiaires. 

 Externe begeleiding kan gevraagd worden bij het samenwerkingsverband. 

 Logopedie en ergotherapie mag op school, tijdens lestijd, plaatsvinden. 
 
Groei en verbetering: 

 Plan van aanpak wegzetten in het dag- en weekplan van de leerling. 

 Aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 
 
 
 3. Schoolklimaat en veiligheid 
   
  3.1 schoolklimaat: de school kent een ambitieus en stimulerend klimaat. 
Sterkte: 

 Wij werken samen aan een goed schoolklimaat en een veilige en  inspirerende leer- / 
werkomgeving. Hierin kunnen leerlingen, ouders, leerkrachten en mogelijk andere 
partners optimaal in het belang van het kind functioneren.  
Kortom: 
-een school die uitgaat van de belevingswereld van kinderen 
-een school waar teamleden en kinderen positief met elkaar omgaan 
-een uitnodigende school 
-een actieve school die de betrokkenheid van leerlingen bevordert 
-een veilige school waar rust en regelmaat gewoonten zijn 
-een school met ‘open deuren’ voor ouders 
-een actieve school in de buurt 

 
Verbeteren: 
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 We merken dat de betrokkenheid en positieve omgang vanuit een deel van onze ouders 
verandert. Hier zullen we moeten leren mee om te gaan en op in te spelen. Dit vraagt 
om bezinning en afstemmen binnen ons team. 

 Opzetten van een leerlingenraad, om leerlingen te horen en uit te dagen actief mee te 
doen.  

 
 

 3.2   Veiligheid. 
Schoolleiding en leraren waarborgen een veilige, respectvolle en betrokken         
omgeving voor leerlingen en leraren. 

Sterkte: 

 Fysieke veiligheid: Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de fysieke 
veiligheid van leerlingen en personeelsleden. Hieronder verstaan wij een goede 
huisvesting en een in alle opzichten veilige schoolomgeving. Dit betreft ook hygiënische 
aspecten, een schone school en -omgeving is van belang. Het wettelijk kader is hiervoor 
maatgevend. Indien noodzakelijk, worden aanvullende maatregelen getroffen.  
Om veiligheid te kunnen waarborgen zijn de toegangsdeuren van de school tijdens 
schooltijd gesloten. Bij de hoofdingang is een bel. Jaarlijks volgen verschillende 
leerkrachten de (herhalings)cursus bedrijfshulpverlening (BHV). In elk klaslokaal en op 
diverse plaatsen in de school hangen de vluchtroutes. Onze school wordt i.s.m. de 
brandweer op brandveiligheid gecontroleerd.  

 Sociale veiligheid: Ook de sociale veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Leerlingen 
hebben een veilige schoolomgeving nodig om goed te kunnen leren en leraren hebben 
een veilige school nodig om goed te kunnen werken. Dat betekent niet dat er nooit 
incidenten zijn, maar wel dat we het nodige doen om incidenten te voorkomen en om 
die, als ze zich toch voordoen, goed af te handelen.  
D.m.v. ons registratiesysteem ’KIJK! Op sociale competentie’ volgen wij de sociale-
emotionele ontwikkeling van kinderen in groep 3 t/m 8. Vanaf groep 5 vullen de 
kinderen zelf ook een signaleringslijst in. 
We leren onze kinderen respectvol met elkaar,  met de leerkrachten en andere 
personen in school om te gaan. Bij acceptatie van gedrag van leerlingen liggen onze 
grenzen op het gebied van veiligheid en respect. Het kan voorkomen dat een kind 
gedrag vertoont waarbij de veiligheid in de groep of t.a.v. een andere leerling of de 
leerkracht  in het gedrang komt. In deze situaties maken we gebruik van de ouders om 
hun kind op te halen of een time out. Veiligheid en rust is uitgangspunt hierbij. Voor 
verdere toelichting en procedures verwijzen we naar bijlage 10.3 van onze schoolgids, te 
vinden op onze website: http://obsdeschatkist.nl/onze-school/schoolgids  

 Indien gewenst wordt er gebruik gemaakt van weerbaarheidstrainingen of sociale 
vaardigheidstrainingen  in een groep. 

 
Verbeteren:  

 Jaarlijkse ontruimingsoefening. 

 Beleid opstellen m.b.t. de sociale veiligheid en het omgaan met verschillen in gedrag. 
 
 
 
 

 

http://obsdeschatkist.nl/onze-school/schoolgids
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 4. Kwaliteitscultuur 
 
  4.1   Evaluatie en verbetering. 

De school heeft vanuit haar maatschappelijke opdracht ambities en doelen                         
geformuleerd, evalueert regelmatig de realisatie en verbetert op basis daarvan 
systematisch haar onderwijs. 

 
Zie bij hoofdstuk 4.1: ‘Kwaliteit en kwaliteitsbewaking’ 
Zie ook hoofdstuk 6: ‘Meerjarenplanning en strategische keuzes’ en bijlage 2 
‘Meerjarenplanning 2015-2019’ 
 
Groeien/verbeteren:  

 Zorgen voor een goede borging. Goed vastleggen en ervoor zorgen dat alle teamleden 
op de hoogte zijn en op elkaar afstemmen. Ook in geval van langdurige vervangingen en 
nieuwe collega’s. 

 
4.2  Kwaliteitscultuur. 

De school kent een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en       
integer. 

Sterkte: 

 Het team van obs De Schatkist heeft hart voor de school en is zeer betrokken bij de 
leerlingen en hun ouders. We vinden het belangrijk dat teamleden, leerlingen en ouders  
op een positieve manier met elkaar omgaan. 

 Wij werken dagelijks aan een prettig en veilig schoolklimaat, waarin leerlingen zo 
optimaal mogelijk kunnen functioneren en waarin ze zich goed voelen. We doen een 
groot beroep op de betrokkenheid van onze leerlingen hierbij. We zorgen voor 
veiligheid, rust en regelmaat. Gezien onze leerlingenpopulatie besteden we veel 
aandacht aan een goede omgang met elkaar.  

 Dit geldt ook voor onze omgang met de ouders. We gaan op een open, respectvolle 
manier met onze ouders om. Wij delen onze ervaringen en zorgen  m.b.t. tot leerlingen 
met de ouders en zien ouders als partners. Gezien een deel van onze ouderpopulatie 
vraagt dit veel geduld en inlevingsvermogen van de leerkrachten. Hier ligt bij het team 
een vraag om scholing om beter toegerust te zijn in ‘uitdagende’ situaties. 

 Er worden koffie-uurtjes georganiseerd waarin de directeur in gesprek gaat met ouders. 

 We zijn een lerende organisatie. We willen leren en verbeteren ten goede van onze 
leerlingen.  

 Binnen het schooljaar is de kwaliteitszorg cyclisch weggezet (PCDA) en er zijn wekelijkse 
besprekingen in diverse samenstellingen (plenair, locatie, bouw, werkgroep, 
leerlingbespreking, groepsbespreking), klassenbezoeken, gesprekkencyclus, 
teamscholing en individuele scholing. Teamleden staan  zeer bewust in hun werk en 
stellen zich lerend en verantwoordelijk op. 

 
Groeien en verbeteren: 

 Het team wil graag beter leren omgaan met ouders in ‘uitdagende’ situaties. Hiervoor 
wordt scholing georganiseerd in schooljaar 2015-2016. 
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 4.3  Verantwoording en dialoog 
 De school legt toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over ambities, doelen     
en resultaten en voert daarover actief een dialoog met haar omgeving. 

Sterkte: 

 Onze houding is zeker toegankelijk, open en betrouwbaar naar belanghebbenden toe: 
ouders, ouderraad, MR, peuterspeelzalen, buurtscholen, cluster, externe partners, 
bestuur, gemeente e.d. Ook andersom stellen wij ons delend, lerend en ontvangend op. 
Er is altijd ‘tweerichtingsverkeer’.   

 De school heeft een mooie website: www.obsdeschatkist.nl  en we hebben een start 
gemaakt met het digitale oudercommunicatiesysteem ISY. 

 
Kansen en verbeteren: 

 Ouders en andere belanghebbenden beter informeren over en meer betrekken bij onze 
school- en onderwijsontwikkelingen op diverse manieren (informatiebijeenkomsten, 
gesprekken, website, ISY). Wat kunnen we doen om hiervoor meer ouders te bereiken? 

 Er komt veel op de school af, er is altijd veel te delen, we zijn voortdurend zoekende hoe 
we hier als school het beste mee om kunnen gaan. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obsdeschatkist.nl/
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6. Meerjarenplanning / strategische keuzes 
 
 
6.1   Aanleiding en doel van dit plan 
De school is primair zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gegeven onderwijs. In de 
Wet op het Primair onderwijs wordt voorgeschreven dat scholen een kwaliteitszorgbeleid 
dienen te voeren. Dit beleid is in het schoolplan beschreven. Kwaliteitszorg betreft activiteiten 
die erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te 
verbeteren. De school zal daartoe, rekening houdend met de kenmerken van de leerlingen en 
met de wensen van belanghebbenden, dienen aan te geven wat zij onder kwalitatief goed 
onderwijs verstaat. Opvattingen dienen vertaald te worden in doelen. Systematisch moet 
worden nagaan of de doelen ook bereikt zijn. Op basis daarvan zullen nieuwe doelen voor 
verdere verbetering gesteld moeten worden, die worden opgenomen in een meerjarenplan. 
Vervolgens worden de effecten van die verbeteractiviteiten geanalyseerd en gecommuniceerd 
met de betrokken geledingen. Het geheel kenmerkt zich door een cyclische aanpak (Plan Do 
Check Act). Dit gebeurt op basis van het meerjarenplan, opgesteld door de directie van de 
school. Met behulp van dit meerjarenplan wordt een jaarplanner (= activiteitenplan) gemaakt. 
 
Ieder jaar wordt dit meerjarenplan door team en medezeggenschapsraad geëvalueerd en aan 
de hand van voortschrijdend inzicht bijgesteld, geactualiseerd. Al werkende ontstaat dan de 
zgn. ‘kwaliteitscyclus’. Zie verder bijlage 2 ‘Meerjarenplanning 2015-2019’ met 
ontwikkelpunten voor de komende 4 jaar. 
 
 
6.2   Gerelateerde documenten / bijlages:  
  
01. ‘Van eiland naar wijland’ 
 
02. Meerjarenplanning 2015-2019 
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Bijlage 01:   ‘Van eiland naar wijland’ 
 
 

Passend Onderwijs MOVARE 2.0  
‘Van eiland naar wijland’ 
 
Inleiding  
De schrijfgroep Passend Onderwijs heeft dit document ontwikkeld t.b.v. een organisatie op basis van 
samenwerkende scholen voor de realisatie van Passend Onderwijs.  
Het is gebaseerd op de uitkomsten van vier sessies met directeuren, die daarin hun ideeën, voorstellen 
en zorgen hebben neergelegd.  
De schrijfgroep Passend Onderwijs benadrukt niet de pretentie te hebben een perfecte organisatie te 
beschrijven, die tot in de kleinste details is bedacht. Maar er wordt hiermee voldoende aangereikt om te 
kunnen starten en om vervolgens op grond van voortschrijdend inzicht dit plan steeds beter gestalte te 
geven.  
Met het opstarten van de clusters zal ook een “Stuurgroep Passend Onderwijs” worden opgestart, die 
het proces volgt en die zonodig aanvullend beleid ontwikkelt om het plan te versterken.  
Het ingezette proces zal na een jaar breed geëvalueerd worden en zonodig worden bijgesteld.  
Dit document moet dan ook niet beschouwd worden als een strak “maatpak”.  
Het beschrijft vooral mogelijkheden en geeft richting aan te kiezen stappen, zodat het onderwijs voor 
alle kinderen passend wordt en het personeel op de scholen zo goed mogelijk ondersteund wordt.  
Scholen maken daarbij kindgericht de beste keuzes en kiezen de snelste routes naar zoveel mogelijk 
passende oplossingen voor alle kinderen binnen de reguliere basisschool, thuisnabij en in de brede zin 
van Passend Onderwijs.  
 
Hoe gaan we dat doen?  
Voor de realisering van Passend Onderwijs kiezen de scholen voor een vorm van nauwe samenwerking 
tussen de scholen en partijen, die betrokken zijn bij de processen.  
Deze samenwerking zouden we willen aanduiden als een “clusterstructuur van scholen”.  
De gewenste samenwerking van scholen krijgt gestalte in kleinere clusters van ongeveer vijf scholen per 
cluster, die samenwerken in een netwerkachtige structuur.  
Voordelen worden gevonden o.a. in het lerende karakter van een scholencluster en de som van elkaars 
ondersteuningsmogelijkheden, die supplementair kunnen werken bij het realiseren van Passend 
Onderwijs.  
Het gaat binnen clusters om verbinden, verbreden, versterken, verdiepen, kennis delen en leren van 
elkaar. Het samenbrengen van mensen met verschillende kwaliteiten, leren van elkaar in teamverband, 
vanuit eigen regie en verantwoordelijkheden kan het vakmanschap vergroot worden.  
Clusters worden in eerste instantie gerelateerd aan hun geografische ligging en noemen we de 
basisclusters.  
Deze basisclusters richten zich erop om thuisnabij passende oplossingen binnen de basisondersteuning 
te verzorgen.  
Ze komen op een vast moment per periode bij elkaar voor overleg volgens vaste afspraken daarover.  
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De clusters richten zelf de organisatie in en bepalen zelf wie aanschuiven bij het overleg.  
Daarnaast moet er ruimte blijven om ook met scholen buiten het basiscluster samen te werken op 
grond van motieven, die om andere redenen dan vanwege de geografische bepaling worden benaderd.  
In die zin kunnen er (tijdelijk) thematische clusters ontstaan.  
De keuze van die partnerscholen gaat dan om specifieke expertise of om specifieke ervaringen.  
Voor sommige MOVARE scholen geldt, dat de aanpalende scholen (ook) van andere besturen zijn dan 
van MOVARE. Samenwerking binnen een basiscluster, ook met deze niet-MOVARE scholen, ligt dan ook 
voor de hand voor het realiseren van thuisnabije passende oplossingen.  
Voor het thema schoolontwikkeling zijn deze scholen toegevoegd aan basisclusters die uitsluitend uit 
MOVARE scholen bestaan.  
Tot slot sluiten de SBO-scholen en de SO-school elk ook bij een cluster aan, om de processen in de 
clusters te kunnen blijven volgen en hun bijdrage daaraan te leveren.  
 
Voor de samenwerking in clusters worden twee doelen onderscheiden:  
 
1. Vanuit samenwerking extra kansen creëren voor ondersteuning bij individuele casussen  
 
Het basiscluster biedt mogelijkheden om ten aanzien van specifieke problemen en casussen expertise en 
ervaringen uit te wisselen tussen de scholen.  
Het hoeft dan niet altijd te gaan om plenaire bijeenkomsten binnen het basiscluster, maar om overleg 
tussen betrokken partners waarbij de specifieke casus bepalend is voor wie er aan tafel aanschuift.  
In eerste instantie gaat het om het raadplegen van partnerscholen, als versterking bij ondersteuning van 
individuele leerlingen of groepen leerlingen.  
Voor het raadplegen van collega-scholen hoeven er geen geografische beperkingen te zijn, maar is de 
bron voor advies of expertise leidend voor de keuze.  
Belangrijk is een grote bereidheid om samen oplossingen te creëren.  
Het thema van overleg kan gaan over Bao/Bao plaatsing als eerste oplossing voor het bieden van een 
passende ondersteuning.  
De trajectbegeleider heeft de plicht vooraleerst deze oplossing te onderzoeken.  
De wijze waarop de deelnemende scholen hun cluster vorm geven, kan er toe leiden, dat het zich 
ontwikkeld in de richting van een ZAT en daar een alternatief voor wordt.  
Ook kunnen externe partijen, die momenteel te weinig betrokken zijn bij de ondersteuning, beter 
betrokken worden. Te denken is aan maatschappelijk werk, schoolarts, logopedist, enz.  
Ook de rol van de ouders moet in dit niveau nadrukkelijk aan de orde komen. “Van wie is dat kind 
eigenlijk?”  
Bij dat eigenaarschap moet men stilstaan bij de blijvende rol en betrokkenheid van de basisschool, ook 
nadat het kind (tijdelijk) in een andere oplossing is geplaatst.  
Voor de basisschool uit het postcodegebied van het kind geldt een blijvende (mede) 
verantwoordelijkheid in de gezamenlijke zorg voor het kind.  
Belangrijk aandachtspunt is de privacy, waarbij nauwkeurig regelgeving m.b.t. dit thema in acht moet 
worden genomen. Daarbij gaat het concreet over het vermelden van namen van kinderen of gezinnen.  
Een en ander hierover is na te lezen in het ondersteuningsplan van het SWV hoofdstuk 5.  
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Kinderen, die afkomstig zijn uit een bepaald postcodegebied, zullen blijvend kunnen terugvallen op de 
betreffende basisschool uit dat gebied.  
De overige scholen binnen het cluster kunnen helpen, als de “thuisschool” daartoe niet meer de ruimte 
heeft.  
De richting “één gezin, één plan” en een instrument als de “Verwijsindex” moeten meer in hun kracht 
gezet worden.  
 
2. Vanuit samenwerking extra kansen creëren voor brede schoolontwikkeling  
 
Een tweede manier, waarop de samenwerking van scholen gestalte krijgt ligt in de bijdrage die geleverd 
kan worden aan de schoolontwikkeling vanuit het basiscluster.  
De MOVARE scholen, die functioneren in clusters, die voornamelijk uit niet-MOVARE scholen bestaan, 
kunnen in “ontwikkelingsclusters” met MOVARE scholen samenwerken aan expertise uitbreiding.  
Het samen ondernemen van activiteiten, die zich richten op onderwijsontwikkeling in brede zin, gericht 
op alle leerlingen of op individuele leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte.  
Te denken valt aan een intervisie-achtige opzet naar voorbeeld van een “community of practice”  
Het kan ook gaan over het “voorhouden van een spiegel”  
Het met elkaar doorvragen op praktijksituaties, om daarmee het probleem beter te begrijpen.  
Het startpunt zou daar moeten liggen, waar het voor een schoolteam duidelijk wordt, wat er van hen 
verwacht wordt, naast de opvatting van de leerkrachten zelf, waartoe zij er zijn.  
Tegen die achtergrond stelt de school voor zichzelf vast, waar de ontwikkelbehoefte ligt van de school 
en van de individuele leerkracht.  
Het ontbreken van bepaalde mogelijkheden in een groep moet vervolgens gezien worden als een 
aandachtspunt of ontwikkelpunt voor het hele team.  
Er moet dan ook iets ondernomen worden om het probleem met elkaar te tackelen, in tegenstelling tot 
het creëren van een ad-hoc oplossing , gericht op een specifieke leerkracht.  
Met betrekking tot de ondersteuningsstructuur kunnen we het volgende opmerken:  
Het moet voor de scholen duidelijk zijn wat binnen het kader van “basisondersteuning” van de school 
verwacht wordt.  
De schoolondersteuningsprofielen geven een eerste indicatie van wat scholen momenteel kunnen.  
Belangrijk is, dat er een grote bereidheid is, om als schoolteam voor de casussen waar ze voor staan 
samen oplossingen te creëren.  
Een realistische inschatting van het ondersteuningsprofiel is daarbij helpend op basis van vragen als:  
Is de school wel voldoende in staat om de specifieke onderwijsbehoefte van hun kinderen te 
herkennen?  
Hebben de scholen voldoende zicht op hun eigen ondersteuningsmogelijkheden?  
Welke hulp kan een leerkracht inschakelen, als hij in handelingsverlegenheid dreigt te komen?  
Moet de ib-er hierin een rol vervullen?  
Belangrijk is ook dat er gewerkt wordt aan een cultuuromslag in denken en handelen.  
Kunnen leerkrachten in een team elkaar aanspreken/spiegelen op gedrag en handelen?  
De thema’s, die binnen het cluster aan de orde kunnen komen zijn wisselend van aard en zijn bepalend 
voor de keuze van de vertegenwoordigende deelname vanuit de school.  
Bij de opstart van deze benaderingswijze is het een eerste doel om bij elkaar zicht te krijgen op elkaars 
specifieke aanwezige expertise is, de manier van werken met het ondersteuningsprofiel, de 
gerealiseerde extra ondersteuning, enz.  
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In de brede benadering van schoolontwikkeling past ook het voldoen aan de eisen die vanuit de wet- en 
regelgeving aan de scholen gesteld worden en die door de Inspectie wordt getoetst.  
In het kader van het veranderend Inspectietoezicht ligt de focus in de komende jaren op de thema’s 
“zelfevaluatie” en “publieke verantwoording”.  
Het gaat bij zelfevaluatie om het definiëren van verbeterruimte en dat verbinden met concrete 
interventies om daarmee de kwaliteit van onderwijs te verbeteren.  
Hoe beter de school zichzelf kent, hoe beter de school interventies voor verbetering kan uitvoeren en 
daarmee de kwaliteit kan doen toenemen.  
Vervolgens gaat het erom zich daarover publiekelijk goed te kunnen verantwoorden naar de betrokken 
omgeving van de school.  
In samenwerking met elkaar zouden de scholen binnen de clusters kunnen profiteren van elkaar met 
betrekking tot de manier waarop ze hiermee omgaan, de ervaringen die ze daarmee hebben en de 
activiteiten die ze ontplooien om dit te verbeteren.  
 
De rol van SBO en SO  
 
De SBO scholen zien zichzelf een rol invullen vanuit een “binnendienst” t.b.v. hun reguliere opdracht en 
een “buitendienst” t.b.v. extra zorg buitenshuis.  
Deze nieuwe benadering vraagt om een omvorming van personele inzet bij het SBO, waarover op dit 
moment gesteld mag worden, dat de bereidheid daartoe er in elk geval is.  
De komende periode zal voor de basisscholen helder moeten worden voor welke thema’s deze scholen 
een meerwaarde zouden kunnen hebben en welke ondersteuningscapacitiet daarvoor nodig is.  
Ook vanuit de SO school is de bereidheid zeker aanwezig om de aanwezige expertise te delen met de 
andere scholen.  
Er kan een capaciteitsprobleem ontstaan m.b.t. de personele inzet die beschikbaar is voor deze 
activiteiten.  
Er wordt momenteel reeds spanning gevoeld om voldoende personeel te kunnen inzetten op de 
primaire opdracht met hun eigen groepen.  
De haalbaarheid, om vragen van buitenaf te kunnen beantwoorden, hangt af van de hoeveelheid 
vragen, die op het SO af zullen komen.  
De basisscholen verwachten van SO/SBO een extra stuk ondersteuning voor hun expertise.  
Ook zou de basisschool in het kader van preventief werken in een vroeg stadium samen willen 
optrekken met de SO/SBO school, met het doel het kind zo lang mogelijk op de basisschool te kunnen 
helpen.  
De basisschool wil graag op basis van een intervisie achtige benadering ondersteuning krijgen van het 
SBO/SO voor expertise uitbreiding t.b.v. sociaal emotionele problematiek bij kinderen.  
Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen gedragsstoornis of gedragsproblematiek.  
Vooral bij dit laatste zou de SBO/SO een wezenlijke bijdrage kunnen leveren voor ontwikkeling van de 
expertise op de basisschool.  
Het succes van elke interventie blijft dus gebonden aan personele armslag.  
Als die onder spanning komt te staan moet dat financiële consequenties hebben m.b.t. de middelen die 
hiervoor beschikbaar zijn.  
Een ander aandachtspunt is de mogelijkheden die een samenwerking tussen SO en SBO zouden kunnen 
opleveren, waarbij in het land goede voorbeelden van zo’n samenwerking van dienst kunnen zijn.  
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Trajectbegeleiding  
 
De schrijfgroep ziet een belangrijke rol in een wisselend stadium van ondersteuningsniveau voor de 
trajectbegeleider.  
Er kan een aansluiting gezocht worden tussen de werkzaamheden van een betrokken consultant bij een 
casus en de taak van de trajectbegeleider.  
Door een flexibele inzet van het beschikbaar personeel voor consultatie met vereiste expertise en 
trajectbegeleiding wordt de personele armslag vergroot en de integrale benadering voor activiteiten 
t.b.v. schoolontwikkeling bevorderd.  
Ten behoeve van het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring speelt het neutraliteitsprincipe een 
belangrijke rol.  
Daarmee is het in voorkomende gevallen belangrijk, dat de beoordelaar en de degene die eerder een 
ondersteunende rol heeft gehad bij een casus niet dezelfde persoon is.  
 
Verklaring van de organisatie en leerlingenstroom (in de bijlage: Visualisatie Passend Onderwijs”)  
 
a. De zwarte lijnen symboliseren mogelijke leerlingstromen, die de schrijfgroep ziet. Van beneden naar 
boven:  
 
1. Vanuit de voorschool  
 
We onderscheiden twee groepen leerlingen die zich aanmelden om een start te maken met Passend 
Onderwijs binnen onze organisatiestructuur:  
A. Kinderen die vier jaar zijn geworden en aangemeld worden bij een reguliere basisschool. Deze 
scholen staan weergegeven in clusters.  

B. Kinderen, die reeds vóór hun vierde jaar extra zorg hebben gekregen.  

1. Kinderen, die vanuit een voorschoolse setting, zoals MKD, Kentalis, KDC naar een basisschool 
gaan.  

2. Kinderen, die, duidelijk blijvend van aard, extra ondersteuning nodig hebben. Ouders van deze 
kinderen kunnen rechtstreeks aanmelden bij het S(B)O. Deze school schakelt dan de 
trajectbegeleider in.  

3. Kinderen, waarvan niet duidelijk is of ze (mogelijk) tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben.  
 
Voor kinderen van de stroom B2 en B3 wordt de trajectbegeleiding betrokken om samen met de school, 
waar het kind aangemeld wordt en samen met de eventueel beoogde school op basis van ingeschatte 
ondersteuningsbehoefte en met de ouders een eventueel traject voor het verkrijgen extra 
ondersteuning of een toelaatbaarheidsverklaring te zorgen.  
Met andere woorden: In deze fase wordt bepaald welke onderwijs voor deze kinderen als passend 
wordt geacht: òf de basisschool, òf het SBO (JRK) òf het SO òf een eventuele gecombineerde 
ondersteuning binnen een arrangement.  
Bij kinderen, waarvan niet duidelijk is of ze (mogelijk) tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben, wordt 
de thuisnabije basisschool bij het MDO betrokken.  
 
2. Binnen of tussen reguliere basisscholen  
 
Binnen de ondersteuningsniveau ’s 1 t/m 4 kunnen leerlingen stromen tussen basisscholen onderling. 
Dat kunnen MOVARE scholen zijn of aanpalende niet-MOVARE scholen.  
Vanaf ondersteuningsniveau 4 is in elk geval de trajectbegeleiding betrokken, maar in bepaalde gevallen 
kan de school besluiten om de trajectbegeleiding in een eerder ondersteuningsniveau in te schakelen. 
Op dit niveau kan voorts ondersteuning ingeschakeld worden van MOVARE ondersteuners of externe 
ondersteuners. Ook kan er ondersteuning georganiseerd worden met interventies vanuit het SBO of het 
SO.  
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3. Van regulier naar SBO of SO; tussen SBO en SO  
 
Binnen ondersteuningsniveau 5 stromen leerlingen tijdelijk, voor een periode van twee jaar, naar het 
SBO of het SO, na het ontvangen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en toelating door de 
betreffende school. Bij dit proces wordt ook de basisschool uit het postcodegebied van het kind 
betrokken.  
Het aanbod voor ondersteuning op het niveau van SO wordt verzorgd vanuit de MOVARE school  
St. Jan Baptist en een aantal SO voorzieningen buiten MOVARE, zoals De Zonnewijzer, Buitenhof, 
Adelante, Catharinaschool, enz.  
Na twee jaar wordt dit opnieuw bekeken en kunnen leerlingen eventueel weer terugstromen naar het 
reguliere basisonderwijs.  
 
B. De driehoek symboliseert het verschil in bekostiging uit het gezamenlijk budget  
In de linkerkant van het overzicht wordt in een breder wordende driehoek de oplopende kostenfactor 
voor het Samenwerkingsverband weergeven.  
Dat loopt van “geen kosten” in de punt naar het “hoogste kostenniveau” in het breedste deel van de 
driehoek voor de bekostiging van ondersteuning op het niveau van SO.  
 
C. De blauwe en oranje communicatie-, advies- en ondersteuningskansen  
De blauwe lijnen symboliseren MOVARE interne communicatie-, advies- en ondersteuningslijnen.  
De oranje lijnen symboliseren hetzelfde in interactie met partijen buiten MOVARE  
 
 
Voorlopige aandachtspunten die na het opstarten van de clusters een rol moeten krijgen:  
 
De schrijfgroep is zich ervan bewust, dat er nog vele thema’s zijn, die in de komende tijd onderwerp van 
gesprek moeten zijn en die eventueel (verder) uitgewerkt moeten worden.  
De plek om dat te doen kan liggen bij de clusters of bij de stuurgroep, maar in elk geval in relatie met 
elkaar.  
 
De schrijfgroep heeft zonder de pretentie te hebben volledig te zijn de volgende aandachtspunten 
genoteerd:  

 MOVARE moet op stichtingsniveau zorgen voor helderheid rond thema’s als: “het 
ontwikkelingsperspectief”, “de basisondersteuning”, “definitie van arrangementen” en de vraag 
of er niet een uniform aanmeldingsformulier moet komen voor alle leerlingen die zich bij een 
MOVARE school aanmelden.  

 Mede vanuit een heroverweging van de rol van de ib-er, de werkdruk die de leerkracht ervaart 
en het beter gebruik maken van elkaars expertise, zal er wellicht anders gekeken moeten 
worden naar onderwijs.  
Dat vraagt vervolgens om het onderwijs anders te organiseren dan vanuit het klassieke 
leerstofjaarklassensysteem en daarmee kan de aanpak van Passend Onderwijs nog beter 
gestalte krijgen.  

 Ook is een samenwerking tussen SBO en SO een thema om te verkennen. Specifieke aandacht 
zou er moeten zijn voor samenwerking tussen SBO Arcadia en SO St. Jan Baptist vanwege de 
extra kansen die er liggen gerelateerd aan hun ligging op dezelfde locatie.  
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 JRK wordt gezien als een observatieplek om zekerheid te krijgen voor plaatsing van het jonge 
kind op de juiste passende plek. Met betrekking tot die situatie zullen er wat afspraken gemaakt 
moeten worden.  

 Tevens zal gekeken moeten worden naar het praktische probleem van terugkerende 
herbeoordeling om (bijna voor de hand liggende) voortzetting van toelaatbaarheids-
verklaringen te realiseren.  

  Er is een stuurgroep Passend Onderwijs in oprichting, waarin een drietal clusters (wisselend per 
jaar) SBO, SO, trajectbegeleiding, afdeling onderwijs bestuurskantoor en het CvB participeren. 
Deze groep zal monitoren hoe de samenwerking op basis van clusters zich gaat ontwikkelen.  

Zij zullen eventueel bijsturen en nieuwe initiatieven ontplooien om Passend Onderwijs vanuit 
een clusterbenadering te versterken.  

 Sociaal-emotionele problematiek blijkt een zeer dominant thema te zijn, waar alle scholen mee 
te maken hebben.  
Het lijkt voor de hand te liggen, dat dit een thema is, waarbij de scholen voordeel zouden 
kunnen hebben, door ervaring en expertise binnen de clusters te delen.  

 Er moet aandacht worden geschonken aan leerlingen, die op initiatief van ouders (tijdelijk) uit 
beeld verdwijnen, bijv. voor behandeling bij “Mondriaan” . Samenwerking met deze externe 
partijen zijn nog lang niet optimaal.  
In het kader van het aanvragen van TLV en blijvende betrokkenheid van de basisscholen, komen 
de partijen nu op een andere manier met elkaar in aanraking.  
Het lijkt noodzakelijk om hieraan blijvend aandacht te besteden op bestuurlijk niveau.  

 Scholen kunnen zich specialiseren in het bieden van een vorm van extra ondersteuning, maar 
moeten alert zijn om zichzelf niet als een “themaschool” voor bijvoorbeeld gedrag, enz. te 
onderscheiden.  

 Moet er ook niet eens gekeken worden naar de huidige rol van de ib-er, waarbij een leerkracht 
interne begeleiding als taak heeft, terwijl de zwaarte van die taak eerder bij een functie lijkt te 
passen?  

 Er is sprake van heel wat terminologie rond Passend Onderwijs. Veel oude termen zijn min of 
meer vervangen door nieuwe. Het is niet altijd even duidelijk. In de komende periode moet 
daarom aandacht besteed worden aan de eenduidigheid van terminologie.  

 
 
De volgende stappen voor het realiseren van de clusterstructuur  
 
De schrijfgroep doet een voorstel voor de samenstelling van de basisclusters.  
Het wordt aan de scholen zelf overgelaten om eventueel via aanpassingen tot een samenstelling te 
komen die als beter passend wordt ervaren.  
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Bijlage 02:   Meerjarenplanning 2015-2019 
 
 

Meerjarenplanning 2015-2019 
Strategische keuzes    
Zie hoofdstuk 5:  Analyse van de kwaliteit van de school 

 

Onderwerp  Verbeterpunt / Doel 2015
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

 

 1. Onderwijsresultaten: 

 Centrale Eindtoets locatie 
Eygelshoven 

 
 
 

 Rekenen en begrijpend 
lezen 

 
 
 

 
Evaluatie centrale eindtoets 2015, 
verbeterpunten inventariseren en 
toewerken naar een resultaat òp of 
boven landelijk gemiddelde in 2016. 
 
In sept. 2015 SZE maken, 
verbeterpunten en doelen  
inventariseren om resultaten te 
verbeteren.  
Scholing van de rekenspecialist. 
Actievere inzet van de taalspecialist. 
 

 
X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
X 

   

  2. Onderwijsproces 2.1: 

 Invoeringstraject 
zelfstandig werken en 
werken met dag- en 
weekplannen 
 

 HGW 
 

 
 
 

 Doelgericht werken, 
beredeneerd aanbod en 
rijke leeromgeving in 
groep 1/2 

 

 Methode-evaluatie 
 

 
 
 

 Passend onderwijs en 
ondersteuning 
 
 

 
Het in 2014 gestarte traject 
voortzetten en afronden, onder 
begeleiding van Ingrid Nagtzaam van 
‘Het Kan’. 
 
Het in 2013 gestarte traject 
voortzetten en afronden, onder 
begeleiding van Trix Dewever, 
onderwijsondersteuner bij Movare 
 
Het in 2014 gestarte traject 
voortzetten, onder begeleiding van 
Olga Franse van Bazalt. 
 
 
Taalmethode ‘Taalactief’ evalueren 
en oriënteren op vernieuwing of 
vervanging. Evt. aanschaf. 
Implementatie nieuwe methode. 
 
De ondersteuning op de 
verschillende zorgniveaus opnemen 
in de groepsklapper en in de dag- en 
weekplanningen van de leerlingen. 

 
X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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 ICT 
 
 

 
 

 Het vakgebied 
‘Bevordering actief 
burgerschap en sociale 
integratie, overdragen 
kennis over / kennis-
making met de diversiteit 
van de samenleving’ 

 

 Techniekonderwijs 
 

 
 

2. 2. Onderwijsproces 2.2: 

 Gegevens van ‘KIJK! Op 
sociale competentie’ 

 
 

 CITO- LOVS 
 
 
 
 
 
 
2. Onderwijsproces 2.3: 

 Didactische vaardigheden 
 
 

 De kunstzinnige vakken en 
expressie 

 
2. Onderwijsproces 2.4: 

 Ondersteuning van 
leerlingen die dat nodig 
hebben 

 

 Meer- en 
hoogbegaafdheid 

 
Oriëntatie op eigentijds gebruik van 
ICT d.m.v. scholing van de ICT-er en 
ondersteuning van ICT-er van 
Movare. 
 
Herkenbare plek geven in het 
aanbod voor de leerlingen. 
Helder beschrijven. 
 
 
 
 
 
Herkenbare plek geven in het 
aanbod voor de leerlingen. 
Helder beschrijven. 
 
Gegevens in praktijk brengen, in de 
groep en schoolbreed. Afstemming 
en beleid. Begeleiding door Olga 
Franse van Bazalt. 
 
Leerkrachten maken volgens een 
afgesproken stappenplan een 
groepsanalyse. 
Directeur en IB-er maken volgens 
een afgesproken stappenplan een 
School-Zelf-Evaluatie. 
 
 
Inzet van de specialisten binnen het 
team (taal, rekenen, ICT, IB). 
 
Een herkenbare plek en vorm binnen 
het onderwijs geven. 
 
 
Plan van aanpak wegzetten in het 
dag- en weekplan van de leerling. 
 
 
Verdiepen in optimaler aanbod. 
Specialist meer- en 
hoogbegaafdheid binnen het team? 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

 
 

X 
 
 

X 
 

 
 

X 
 
 
 

X 
X 

 
X 

 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 

 
 

 
X 

 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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  3. Schoolklimaat en veiligheid 3.1 

 Betrokkenheid en 
positieve benadering 
vanuit ouders vermindert. 
Uitdagende situaties 

 

 Leerlingenraad 
 
 
 
 
 
 

 3. Schoolklimaat en veiligheid 3.2 

 Fysieke veiligheid 
 
 

 Sociale veiligheid en het 
omgaan met verschillen in 
gedrag 

 

 
Bezinning en afstemming binnen het 
team. Studiemiddag door Giel 
Vaessen ter inspiratie en 
ondersteuning. 
 
Opzetten van een leerlingenraad om 
leerlingen te horen en uit te dagen 
actief mee te doen binnen de 
school. 
Tevredenheidspeilingen onder 
leerlingen, ouders en team. 
 
 
Jaarlijks een ontruimingsoefening 
inplannen. 
 
Beleid opstellen. 

 
X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  4. Kwaliteitscultuur 4.1 

 Borging 
 
 
 
 

4. 4. Kwaliteitscultuur 4.3 
5. Dialoog met de omgeving 
6.  

 
 
 

 
Zorgen voor een goede borging. 
Goed vastleggen, zodat alle 
teamleden op de hoogte zijn en op 
elkaar afstemmen. 
 
 
Ouders en andere belanghebbenden 
meer informeren en betrekken bij 
onze school- en onderwijs-
ontwikkelingen. 

 
X 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

  

       

IKC Eygelshoven Samen’wonen’ met andere 
basisschool in de wijk en 
kinderopvang in het gebouw van de 
andere basisschool. 
 

  X X 
Aug. 
2018 

 
Opmerking:  
In de jaarplannen worden de verbeterpunten verder uitgewerkt en ook in doelen beschreven. 
Betrokken en uitvoerende teamleden worden genoemd. 
 


