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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

1.1 Doelen en functie van het schoolplan 

 

Een schoolplan geeft de koers aan voor de school voor een periode van vier jaar. Gevraagd wordt 

strategische beleidskeuzes te maken en te verantwoorden. Als er beleidskeuzes gemaakt worden, 

kunnen deze alleen binnen het kader van de grondslag en het doel van de school en haar vereniging tot 

stand komen. Bij het opzetten en vaststellen van het schoolplan voor De Morgenster gaat het om het 

bepalen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Van groot belang is daarbij de 

vulling van het begrip kwaliteit. Kwaliteit bestaat niet alleen uit het optimaal functioneren van de school 

en het helder beschrijven van processen en procedures, en ook niet alleen uit het behalen van hoge 

leerrendementen. Kwaliteit is alleen kwaliteit indien deze verankerd is in en voortkomt vanuit de 

identiteit. 

 

De doelen van dit schoolplan zijn: 

a. Weergave van de stand van zaken op onze school op het moment van 

samenstelling van het schoolplan. Het betreft de hoofdresultaatgebieden onderwijs en leren, 

kwaliteitszorg, personeel, interne communicatie, externe communicatie, administratie en financiën.   

b. De stand van zaken van het onder a. genoemde beleid gebruiken voor een 

planmatige schoolontwikkeling voor de periode van 2012-2016. 

c. In samenhang met de schoolgids onze ouders duidelijkheid bieden. 

d. Verantwoording afleggen naar het Bestuur van de Vereniging van CNS te 

Nunspeet 

e. Het voldoen aan de wettelijke verplichting te beschikken over een schoolplan. 

 

De functie van het schoolplan is: 

a. Uitgangspunt voor de planning per schooljaar verdeeld over 4 jaren. 

b. Verantwoordingsdocument naar ouders en overheid. 

c. Kwaliteitsdocument voor onze school 

 

1.2 Gebruikte data t.b.v. sterkte- / zwakte-analyse  

 

In het handen en voeten geven aan onze drang tot ontwikkeling en groei zijn de onderwijsbehoeften 

van onze leerlingen leidend.  In de vertaalslag van visie/missie naar actieplannen, laten we ons 

inspireren door : jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken (leerling, ouders, leerkrachten), de resultaten van 

ons onderwijs, de bevindingen van klassenconsultaties en gesprekken met de leerkrachten, de 

halfjaarlijkse evaluaties van ons jaarplan, de zorgscan als voorbereiding op ons ondersteuningsprofiel en 

– niet te vergeten – de aandachtspunten v.u. de inspectie. De strategische kaders van CNS zijn voor ons 

leidend. Dit schoolplan is ook een voortbouwen op en verdiepen van het voorgaande schoolplan (2007-

2011). Toch zijn er op diverse terreinen andere keuzes gemaakt, andere wegen ingeslagen. 

Voorts hrijde d i zi ht is i ers er o de  et groei .       
 

Op asis a  alle parels  e  puzzels  uit deze i for atie ro e  he e  e o ze 
beleidsvoornemens geformuleerd.  

 

1.3 Procedure van vaststelling 

 

Alle medewerkers van onze school zijn betrokken bij de totstandkoming en vaststelling van dit 

schoolplan. Jaarlijks zal het schoolplan worden vertaald in een jaarplan dat half jaarlijks zal worden 

geëvalueerd en evt. zal worden bijgesteld. (zie 4.6) 

Ons uitgangspunt is hierbij dat het schoolplan een levend document voor alle 
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betrokkenen bij de school is. 

Dit schoolplan heeft de goedkeuring van het bestuur en de instemming van de 

medezeggenschapsraad. 

 

1.4 Verwijzingen 

 

In dit schoolplan wordt verwezen naar: 

 

 Schoolspecifieke documenten :  

o Schoolgids van de Morgenster  

o Schoolplan 2007-2011 De Morgenster Nunspeet 

o Morgensterwijzer 

o Borgingsdocument (concept) Adaptief onderwijs op de Morgenster 

o Rapportage 4 jaarlijks onderzoek Inspectie van het Onderwijs januari 2011 

o Medezeggenschapsreglement 

 

 Bovenschoolse documenten (handboek CNS 2010) :  

o Arbeidsomstandighedenbeleid 

o Begeleiding beginnende leerkrachten 

o Begrotingen 

o Beleids ota “po sori g  aart  

o Beleidsnotitie competenties 

o Beloningsbeleid 

o Benoemings- en ontslagbeleid 

o Beoordelingsgesprekken 

o Bestuurs- en managementstatuut 

o Bestuursformatieplan 2010-2011 

o Communicatieplan 

o Deeltijdarbeid 

o Doelgroepenbeleid 

o Functiebouwwerk 

o Functioneringsgesprekken 

o ICT beleidsplan 

o Klachtenregeling 

o Managementstatuut 

o Map Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) 

o Mobiliteitsbeleid 

o Nascholingsbeleid 

o Prognose leerlingen aantal Gemeente Nunspeet 

o Sociaal Jaarverslag (in ontwikkeling) 

o Strategisch beleidsplan  

o Taakbeleid 

o Time-out, schorsing, verwijdering van leerlingen 

o Veiligheidsbeleid (Pestprotocol + Noodplan) 

o Ziekteverzuimbeleid 

o Zorgplan Samenwerkingsverband WSNS 
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Hoofdstuk 2 Schoolbeschrijving. 
 

2.1. Gegevens van de school 

 

Signatuur: Protestants Christelijk 

 

Bevoegd gezag:  

 

Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Nunspeet 

p/a Postbus 172,  

8070 AB Nunspeet,  

tel. 0341-270885,  

e.: cnsnunspeet@solcon.nl  

w.: www.cnsnunspeet.net  

 

Secr.:  de heer E. de Graaf 

 Oosterlaan 110 

 8072 CA Nunspeet 

 0341-455911 

 

School: CNS De Morgenster. 

Locaties:  

Frans Huismanstraat 20, 8072 HH Nunspeet,  

Tel.:0341 -251221 

Lijsterbesweg 4, 8072 XV Nunspeet 

Tel.:0341 – 253126 

Brinnummer 13CC 

e.:  cns@morgenster.net 

w.: www.morgenster.net 

 

Schoolleiding: 

Algemeen  directeur CNS Nunspeet : dhr. J. Muys 

Directeur CNS De Morgenster : dhr. C.J. van Garderen  

 

De Morgenster is ontstaan uit een fusie van de basisscholen Ichthusschool en De Wegwijzer. Het 

officiële moment van de fusie viel op 1 augustus 1999.  

In de daaraan voorafgaande jaren waren beide scholen door de vergrijzing van hun schoolwijk 

teruggelopen in leerlingenaantal.  

De locatie aan de Frans Huismanstraat beschikt over acht klaslokalen en een gemeenschapsruimte. 

De locatie Lijsterbesweg beschikt over zes klaslokalen, een gemeenschapsruimte en een speellokaal. 

Sinds augustus 2011 bevinden de onderbouwgroepen zich op de Lijsterbesweg en de 

bovenbouwgroepen op de Frans Huismansstraat.    

mailto:cnsnunspeet@solcon.nl
http://www.cnsnunspeet.net/
mailto:cns@morgenster.net
http://www.morgenster.net/
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2.2 Leerlingenpopulatie. 

 

De Morgenster heeft een schoolbevolking met een sociaal gemiddelde samenstelling. De school 

herbergt opmerkelijk weinig allochtone kinderen (1%). Per april 2012 bestaat onze leerlingpopulatie uit 

zo   % leerli ge  met leerlingengewicht 0,3 en bijna 3 % leerlingen met een leerlinggewicht van 1,2. 

In het nog vast te stellen ondersteuningsprofiel zal de samenstelling van de leerlingpopulatie nader 

worden geanalyseerd en eventuele consequenties voor het onderwijsleerproces worden verwoord. 

Onze school wordt momenteel bezocht door 267 (1 oktober 2011) leerlingen. We verwachten de 

komende jaren dat het leerlingenaantal nog iets zal dalen.  

 

2.3 Gegevens leraren en directie. 

 

De samenstelling van het team is als volgt geregeld. 

 Directeur (geheel ambulant)  

 Leerkracht met ambulante taken Lijsterbesweg ( 1 dag ambulant)  

 2 Intern begeleiders ( gecertificeerd, samen 3,5 dagen ambulant) 

 Groepsleerkrachten ( 18 leerkrachten, waarvan 1 muziekdocent, 5 fulltime, 13 parttime ) 

 1 Onderwijsassistent en 1 conciërge  

 

Het managementteam bestaat uit de directeur, de leerkracht met ambulante taken en twee ib-ers.  

 

2.4 Situering school. 

 

Onze schoolgebouwen staan in een wijk aan de rand van het dorp Nunspeet. De huizen dateren 

voornamelijk uit de jaren 60 en 70 en variëren van type sociale woningbouw tot vrijstaande vrije 

sector woningen. 

Er is voor de kinderen door de aanwezigheid van een groot park en kleinere speelplaatsen voldoende 

ruimte om te spelen. De woonstraten zijn voornamelijk woonerven, de wijk wordt wel doorsneden door 

een vrij drukke ontsluitingsweg (Oenenburgweg). Deze weg moet ook overgestoken worden op weg van 

de ene locatie van onze school naar de andere. 

 

2.5 Toekomstige ontwikkelingen en prognoses. 

 

Binnen het voedingsgebied van onze school is weinig tot geen ruimte voor nieuwbouw. Het open 

gebied naast de wijk heeft als voorlopige bestemming de vestiging van lichte industrie en nieuwbouw. 

We verwachten door meer vergrijzing dan doorstroming een lichte daling van het leerlingenaantal.  
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Hoofdstuk 3  Onderwijs & leren  
 

3.1 Missie en missionstatement 

 

De scholen voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Nunspeet nemen de Bijbel als norm voor hun 

houding t.o.v. God en de naaste en de schepping. Vanuit die levenshouding bieden zij in een veilige 

omgeving kinderen kwaliteitsonderwijs en begeleiden hen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, 

verantwoordelijke en sociaal vaardige mensen. Met de Bijbel als fundament ontwikkelen wij ons 

permanent !  

 

3.2 Visie(s) (algemeen, maatschappij, kinderen, leren) 

 

• De CNS scholen in Nunspeet willen vanuit een levende relatie met Jezus Christus leren met en van 

elkaar. 
• Als dynamische organisatie gaan wij voor optimale ontwikkeling van de leerling. 
• CNS scholen zijn veranderingsbereid , waarbij gestuurd wordt op kwaliteit. Dit is gericht op alle 

facetten van de organisatie. 
• We staan voor een open, eerlijke en initiatiefvolle communicatie 
 

 

Onze scholen zijn gemeenschappen van ouders, leden van de vereniging, bestuursleden 

personeelsleden en kinderen, waarin liefde tot God en de naaste centraal staat. Al onze relaties staan in 

dat perspectief en in die relaties is eerlijkheid onmisbaar. 

 

Vier relaties zijn van groot belang: 

a  de relatie tot God 

b  de relatie tot de medemens 

c  de relatie tot de natuur (schepping) 

d  de relatie tot zichzelf 

 

a Ieder kind is uniek en heeft voor God een onvervangbare waarde. Al ons handelen is er op gericht 

om het kind te brengen tot de kennis van God en Jezus Christus. 

 

b We leren onze kinderen liefde, verdraagzaamheid en vergeving daadwerkelijk te beleven in hun 

omgang met alle medemensen. Hierbij is het aanvaarden van het gezag van grote betekenis. 

 

c Op onze school leren we kinderen respect op te brengen voor alles wat groeit en bloeit in Gods 

schepping. We stimuleren hen om er op een verantwoorde manier mee om te gaan. 

 

d We leren de kinderen respect te hebben voor zichzelf, zodat hun positieve eigenwaarde bepalend is 

in hun ontplooiing van de door God gegeven talenten. Alle kinderen moeten optimale kansen 

krijgen hun talenten te ontwikkelen, maar dit mag nooit ten koste gaan van anderen. 

 

In al deze relaties staat het kind dus centraal en wordt tegemoet gekomen aan de volgende behoeften 

van kinderen: 

 

 de behoefte om beschouwd te worden als individu 

 de behoefte aan contact met anderen: kennis, gevoelens en handelingen delen 

 de behoefte aan zelfbehoud en zelfontplooiing 

 de behoefte aan de prikkel van gezonde wedijver 
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Zo willen we kwaliteitsonderwijs geven en de kinderen voorbereiden op hun latere plaats in de 

maatschappij. 

 

Onderwijskundige visie en doelen 

De CNS-scholen kennen een redelijke mate van autonomie in hun ontwikkeling. Ze bieden de leerlingen 

adaptief onderwijs binnen het model van convergente differentiatie. Ontwikkeling in de richting van 

vormen van traditionele vernieuwing zoals Jenaplan, Dalton e.d. is voorlopig niet aan de orde. 

 

 

Op o ze s hool erke  e a uit 3 otto s: ide titeit, k aliteit e  eiligheid 

 

Identiteit:  

Ieder kind is uniek en wij mogen het kind meehelpen in zijn ontwikkeling op een manier zoals God het 

kind geschapen heeft. Jezus is ons voorbeeld hierin. 

 

Kwaliteit:  

Om de kwaliteit te waarborgen hebben we verschillende meetpunten. We toetsen de leerlingen 

regelmatig met ons leerlingvolgsysteem. We doen middels teamscholing en nascholing aan 

onderwijsontwikkeling. We werken met het bekwaamheidsdossier (wet BIO). En we luisteren naar 

leerlingen, ouders en leerkrachten, onder andere d.m.v. tevredenheidsonderzoeken en enquêtes.. 

 

Veiligheid:  

We willen de kinderen een veilig gevoel in de school geven. Alleen op deze manier kunnen ze tot 

ontwikkeling komen. Dit uit zich o.a. in het pestprotocol. 

 

Onderwijskundige visie van de Morgenster. 

De Morge ster, de s hool aar je ag orde  ie je e t.  

1. Wij vinden het welbevinden en de veiligheid van de kinderen een basisvoorwaarde. 

2. Wij zijn als team prestatiegericht en streven ernaar dat welbevinden en leerprestaties, die zijn 

aangepast aan de individuele leerling, hand in hand gaan. Een voorwaarde voor leren is dat een 

kind zich veilig voelt. Vanuit deze basis kan gewerkt worden aan leerprestaties, die aangepast zijn 

aan de individuele leerling. Ons onderwijs sluit aan bij de kwaliteiten en onderwijsbehoeften van 

het kind.  

3. Wij vinden dat het onderwijs interessant, motiverend, uitdagend en betekenisvol moet zijn en moet 

plaatsvinden in een professionele uitdagende werk- en leefomgeving. 

4. We willen vanuit de basis van klassikaal leren gaan zoeken naar mogelijkheden van actief leren 

(zelfstandig werken, samenwerkend leren).  

5. Wij vinden dat een kind van nature graag wil leren en wij willen als school daar  

sturing aan geven.  

 

Toeli hti g sloga  De Morge ster, de s hool aar je ag orde  ie je e t.   
Onze kinderen mogen worden zoals bedoeld door onze Schepper. Dat is een levenslang proces waarvan 

de basisschool een wezenlijk onderdeel is. Met worde  doele  we op een zinvolle en duurzame 

ontwikkeling. Een ontwikkeling die wij mogen begeleiden, stimuleren, monitoren, sturen, daartoe is 

s hool i ers op aarde. Wie je e t  duidt op de waarde die God aa  ieder toeke t. Het relateert ook 

aan de unieke kwaliteiten en eigenschappen die ieder heeft, hierin de veelkleurigheid van onze Schepper 

verbeeldend. De volgende metafoor maakt dat wellicht duidelijker. Je kunt een briefje van 10, 50 of 200 

euro verfrommelen, vervuilen, verkreuken, vertrappen, maar het blijft z'n waarde houden. De waarde 

van elk kind wordt ten diepste door God bepaald. Dat is – naar onze bescheiden mening – dan ook onze 

taak : kinderen uitdagen, ruimte geven, veiligheid bieden om te worden wie ze van binnenuit al zijn. Om 

te worden zoals Hij dat heeft bedoeld !  Onze diepste wens is dat onze kinderen door het geloof in Jezus 

Christus, de blinkende Morgenster, een geheiligd, toegewijd en heilzaam leven leiden. 
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3.3 Levensbeschouwelijke Identiteit 

 

3.3.1 Visie 

 

De Bijbel is de blijvend vitale bron en het fundament van onze levensbeschouwing, die ons 

basisrichtlijnen geeft voor onderwijs en opvoeding. Deze bron heeft Goddelijk gezag. 

De belijdenisgeschriften, zoals de Drie Formulieren van Enigheid, zijn van grote betekenis voor de 

christelijke levensbeschouwing. Daarin wordt o.a. ingegaan op de Bijbelse antropologie, welke van 

belang is voor opvoeding en onderwijs. Deze levensbeschouwelijke bron heeft een uniek kerkelijk 

gezag. Het is niet aan de school een eigen levensbeschouwing te formuleren. Deze is immers 

voorhanden in de samenlevingsverbanden, waarin de school geplaatst is. Het is wel de taak van de 

school om vanuit deze levensbeschouwing een visie op onderwijs te ontwikkelen en in de praktijk vorm 

te geven. Onze school verbindt  de christelijke identiteit aan een pedagogische visie wat o.a. te merken 

is aan het rekening houden met de uniciteit van het kind en het aansluiten op de kwaliteit van het kind. 

Naast de aandacht voor de kennis van de Bijbel, besteedt de school expliciet aandacht aan de 

christelijke vieringen. We respecteren leerlingen uit andere geloofsrichtingen. 

 

3.3.2 Doelen m.b.t. identiteit 

 

1. Wij kennen en respecteren de grondslag van de school. 

2. Wij werken zo veel mogelijk vanuit de grondslag van de school. 

3. De school heeft haar visie op de levensbeschouwelijke identiteit helder geëxpliciteerd. 

4. Wij laten ons voor wat de omgang met elkaar en de leerlingen betreft, inspireren  

door de Bijbel. 

5. Wij besteden expliciet aandacht aan Bijbelse normen en waarden. 

6. Onze school schenkt aandacht aan kennis van de Bijbel. 

7. Ons onderwijs houdt rekening met de uniciteit van het kind. 

8. Wij estede  dagelijks aa da ht aa  het elkaar o t oete ge ee s hap . 
9. Onze school besteedt expliciet aandacht aan vieringen. 

10. Onze school verbindt de christelijke identiteit aan een pedagogische visie. 

11. Wij streven vanuit ons geloof naar respect voor en kennis van andere geloofsrichtingen. 

 

Het onderwerp levensbeschouwelijke identiteit en de doelen daarbij heeft onze school vertaald in de 

competentie identiteit. 

 

3.3.3 Beoordeling 

 

De beoordeling van doelen vindt plaats middels jaarlijkse identiteitsvergaderingen, klassenbezoeken 

door de directie en gesprekken met leerkrachten.  

De verbeteraspecten worden opgenomen in het schoolverbeterplan. 

 

3.3.3 Verbeterdoelen ( zie ook hoofdstuk 4.6 het kwaliteitsprofiel) 

 

De doelen 6, 8, 9, 10 en 11 krijgen de komende jaren aandacht middels een nieuw in te voeren 

methode voor Bijbelonderwijs, meer aandacht voor gezamenlijke vieringen en ontmoetingen rondom 

de Bijbel. Daarnaast willen we in onze pedagogische aanpak aansluiten bij de unieke kwaliteiten, de 

uniciteit en de specifieke onderwijsbehoefte van het kind.   

Voor de uitwerking van deze verbeterdoelen verwijzen we naar hoofdstuk 4.6 (schoolverbeterplan). 
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3.4 De twaalf notities 

 

3.4.1 Visie 

 

Bij ons op school is het onderwijs zo ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkeling 

kunnen doorlopen. Wij streven een brede ontwikkeling na en houden rekening met de verschillende 

achtergronden van de leerlingen. Daarnaast geven wij de leerlingen die extra zorg nodig hebben 

individuele begeleiding. Voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hanteren wij een 

voortgangsregistratie om te proberen het onderwijs op hen af te stemmen. De leerlingen worden bij 

ons op school adequaat voorbereid op het voortgezet onderwijs . We zorgen voor evenwicht tussen 

ondersteuning en uitdaging in combinatie met eigentijds onderwijs. We bevorderen de zelfstandigheid 

en de eigen verantwoordelijkheid bij de leerlingen waarbij we streven naar hun actieve inzet. Zo zorgen 

wij ervoor dat de leerling zich bij ons op school thuis voelt. 

 

3.4.2 Doelen m.b.t. de twaalf notities 

 

1. Het onderwijs is zo gericht, dat de kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. 

2. De school streeft een brede ontwikkeling na. 

3. De school gaat er mede van uit, dat de kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving. 

4. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen individuele begeleiding die is afgestemd op de 

behoeften van de leerling. 

5. De school hanteert een voortgangsregistratie voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. 

6. De leraren streven een actieve rol van de leerling na. 

7. De leraren zorgen voor evenwicht tussen ondersteunen en uitdagen; ze bevorderen de 

zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de leerling. 

8. Leraren ontwikkelen een zelfstandige leerhouding bij de leerlingen. 

9. Leraren stemmen leertijd, leerstofaanbod en handelen af, om tegemoet te komen aan verschillen 

tussen leerlingen. 

10. Het onderwijsaanbod en het onderwijs in het algemeen is eige tijds, ij de tijd . 

11. De school bereidt de leerlingen adequaat voor op het voortgezet onderwijs. 

12. De school zorgt ervoor, dat de leerlingen zich thuis voelen. 

 

Het onderwerp twaalf noties en de doelen daarbij heeft onze school uitgewerkt in de Morgensterwijzer 

(document . .t. )o zij  o ze a iere ..  - deze wordt jaarlijks geactualiseerd), in het 

orgi gsdo u e t Adaptief o der ijs op de Morge ster  i  o ept astgesteld  e  i  het 
Ondersteuningsprofiel (in ontwikkeling).  

 

3.4.3 Beoordeling 

 

De beoordeling van doelen vindt plaats door de leraren zelf(reflectie), collegiale consultaties, 

klassenbezoeken met kijkwijzer door de directie en gesprekken met leerkrachten, leerlingen en ouders. 

Ook de conclusies en aanbevelingen van inspectie zijn hierin meegenomen, alsmede de aanbevelingen 

vanuit de zorgscan. De verbeteraspecten worden opgenomen in het schoolverbeterplan. 
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3.4.4  Verbeterdoelen ( zie ook hoofdstuk 4.6 het kwaliteitsprofiel) 

 

Verbeterdoelen zijn 6,7,8,9. Deze worden vooral aangepakt middels een integrale aanpak waarbij 

teamscholing en samenwerking de rode draad vormen, werkgroepen ontwikkelingen monitoren 

(stimuleren, signaleren en coördineren) en  de overleg/vergaderstructuur ondersteunend en 

faciliterend is. Motto : samen leren van en met elkaar !  

 

 

Voor de uitwerking van deze verbeterdoelen verwijzen we naar hoofdstuk 4.6 (schoolverbeterplan). 
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3.5 Leerstofaanbod 

 

3.5.1 Visie 

 

Bij ons op school wordt de leerstof in een doorgaande lijn aangeboden en komt overeen met 

hedendaagse vakinhoudelijke en vakdidactische opvattingen. Het leerstofaanbod voor Nederlandse taal 

en rekenen geldt tot en met het niveau van groep 8. Alle leerstofaanbod is dekkend voor de 

kerndoelen. Tevens voorziet het leerstofaanbod erin dat de leerlingen gebruik maken van diverse 

communicatiemiddelen, waaronder de computer. Het leerstofaanbod wordt aangepast aan de behoefte 

van de leerlingen en bevordert het interculturele leren. Daarnaast besteden wij voldoende aandacht 

aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.  

 

3.5.2  Doelen m.b.t. leerstofaanbod 

 

1. Het leerstofaanbod voor Nederlandse taal is dekkend voor de kerndoelen. 

2. het leerstofaanbod voor rekenen en wiskunde is dekkend voor de kerndoelen. 

3. Het leerstofaanbod voor Nederlandse taal en rekenen  en wiskunde wordt aangeboden tot en met 

het niveau van groep 8. 

4. Het leerstofaanbod voor oriëntatie op mens en wereld is dekkend voor de kerndoelen. 

5. Het leerstofaanbod voor Engelse taal, lichamelijke opvoeding en kunstzinnige oriëntatie is dekkend 

voor de kerndoelen. 

6. Het leerstofaanbod is dekkend voor de leergebiedoverstijgende kerndoelen. 

7. Het leerstofaanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs. 

8. De school voorziet in een breed aanbod van kennis, vaardigheden en houdingen. 

9. Het leerstofaanbod voorziet erin dat leerlingen gebruik leren maken van de mogelijkheden van 

informatie- en communicatietechnologie. 

10. Het leerstofaanbod in de verschillende leerjaren sluit op elkaar aan(doorgaande lijn). 

11. Het leerstofaanbod  voor Nederlandse taal is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de 

leerlingenpopulatie. 

12. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen tussen leerlingen. 

13. De school besteedt gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 

14. De leraren verzorgen regelmatig thematisch onderwijs.  

  

Het onderwerp leerstofaanbod en de doelen daarbij heeft onze school vertaald in de competentie 

leerstofaanbod. We verwijzen naar de methodehandleidingen, de Morgensterwijzer en het 

Ondersteuningsprofiel.  

 

3.5.3 Beoordeling 

 

De beoordeling van doelen vindt plaats middels analyse en bespreking van de resultaten,   zelf(reflectie) 

door de leerkrachten, klassenbezoeken door directeur en ib-ers, gesprekken met leerkrachten. 

Bovenstaande doelen worden besproken, geëvalueerd en afgestemd op (bouw-) vergaderingen en 

werkgroepoverleg. De verbeteraspecten worden opgenomen in het schoolverbeterplan. 

 



Schoolplan CNS De Morgenster  2012 – 2016 

 15 

  

3.5.3 Verbeterdoelen. ( zie ook hoofdstuk 4.6 het kwaliteitsprofiel) 

 

Verbeterdoelen(op schoolniveau) zijn 4, 10, 11, 12, 13 en 14. Via teamscholing en een verbeterde 

vergader-/overleg- en zorgstructuur willen we meer en beter omgaan met verschillen tussen leerlingen 

e  hu  di erse o der ijs ehoefte . Voor het o der ijs i  sa e ha g is ee  erkgroep doorgaa de 
lij e  i  het le e  geroepe . Daar aast gaa  e o s bezinnen op een mogelijk integrale / thematische 

aanpak van de oriëntatie op mens en wereld (zaakvakken).     

 

Voor de uitwerking van deze verbeterdoelen verwijzen we naar hoofdstuk 4.6 (schoolverbeterplan). 

Verbeteraspecten worden opgenomen en uitgewerkt in persoonlijke ontwikkelplannen. 

 

Overzicht vak/vormingsgebieden en methodes 

 

Voor de verschillende vakgebieden maken de leerkrachten gebruik van de hieronder 

genoemde methoden. Deze methode voldoen allen aan de kerndoelen, zoals 

beschreven in de uitgangspunten van elke methode apart. Alle leraren werken 

conform de methoden. 

 

Methodenoverzicht 

 

Vakgebieden Gebruikte methode 

Godsdienstonderwijs Startpunt (v.a. 2012-2013 Levend Water) 

Rekenen en wiskunde Rekenrijk (v.a. 2012-2013 Alles Telt voor gr. 3 t/m 

8, Wizwijs voor gr, 1,2)  

Aanvankelijk lezen Veilig Leren lezen 

Nederlandse taal Schatkist / Taal actief 

Voortgezet technisch lezen Lekker Lezen  

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip, Goed Begrepen (gr. 7 en 8)  

Aardijkskunde Geobas 

Geschiedenis Tijdstip 

Biologie Natuur buitengewoon 

Verkeer Verkeerseducatielijn van VVN  

Schrijven Schrijven leer je zo (blokschrift)  

Engels Hello World  

Sociaal emotionele vorming Leefstijl 

Muziek Muziekdocent  
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3.6 Leertijd 

 

3.6.1  Visie 

Op onze school is voldoende leertijd gepland en verlies hiervan wordt tegengegaan. 

De geplande lestijd wordt door de leraren gerealiseerd. De leertijd van leerlingen wordt regelmatig 

aangepast i.v.m. de onderwijsbehoeften van leerlingen. 

 

3.6.2  Doelen m.b.t. leertijd 

 

1. De school heeft voldoende onderwijstijd gepland. 

2. Onnodig verlies van onderwijstijd wordt tegengegaan. 

3. De school zorgt ervoor dat de geplande onderwijstijd afgestemd is op de onderwijsbehoeften van 

de leerlingenpopulatie. 

4. De leraren realiseren de geplande onderwijstijd. 

5. De leraren variëren de hoeveelheid leertijd voor leerlingen, afhankelijk van hun 

onderwijsbehoeften. 

 

3.6.3 Beoordeling 

De beoordeling van doelen vindt plaats middels jaarlijks vaststellen van lesroosters, analyse en 

bespreking van de resultaten, zelf(reflectie) door de leerkrachten, klassenbezoeken door directeur en 

ib-ers en gesprekken met leerkrachten. De verbeteraspecten worden opgenomen in het 

schoolverbeterplan. 

 

 

3.6.4. Verbeterdoelen. ( zie ook hoofdstuk 4.6 het kwaliteitsprofiel) 

 

Verbeterdoelen(op schoolniveau) zijn 3 en 5.  

Verbeteraspecten worden opgenomen en uitgewerkt in persoonlijke ontwikkelplannen. 
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3.7  Onderwijsleerproces 

 

3.7.1 Pedagogisch Klimaat 

 

3.7.1.1  Visie Pedagogisch Klimaat 

 

Op onze school stimuleren wij de kinderen om respect voor elkaar te hebben. Als leraren bevorderen 

wij dit aspect door de kinderen een veilige, functionele en uitdagende leeromgeving aan te bieden. 

Hiervoor hanteren wij omgangs- en gedragsregels. Ook de leer- en leefomgeving moet het 

bovenstaande stimuleren. Wij streven naar een leer- en leefklimaat, waar het kind zich thuis voelt. 

 

3.7.1.2  Doelen m.b.t. Pedagogisch klimaat 

 

1. De leraren zorgen voor een ordelijke en functionele leeromgeving. 

2. De leraren tonen in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen. 

3. De leraren bevorderen het onderlinge respect bij de leerlingen. 

4. De leraren zijn in staat om conflicten tussen leerlingen adequaat op te lossen. 

5. De leraren zorgen voor een veilige leeromgeving. 

6. De leraren ondersteunen het zelfvertrouwen van leerlingen. 

7. De leraren stellen, bespreken en hanteren gedragsregels (t.b.v. een ordelijk verloop van de lessen) 

met de leerlingen. 

8. De leraren zorgen voor structuur in de groepen. 

9. De leraren leveren een bijdrage aan de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. 

10. De leraren stimuleren de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. 

11. De leraren stimuleren de zelfstandigheid van de leerlingen. 

12. De leraren stimuleren de betrokkenheid van de leerlingen. 

13. De leraren zorgen voor een uitdagende leeromgeving. 

14. De leraren geven veel positieve feedback. 

 

Het onderwerp Pedagogisch Klimaat en de doelen daarbij heeft onze school verwerkt in het 

borgingsdocument (concept) Adaptief onderwijs en in de Morgensterwijzer. Ook verwijzen we naar de 

handleiding van Leefstijl, onze methode m.b.t. sociaal emotionele ontwikkeling.   

 

3.7.1.3  Beoordeling 

 

De beoordeling van doelen vindt tevens plaats door de leraren middels zelf(reflectie) en gesprekken 

hierover met directie en intern begeleiders, door gesprekken met leerlingen en ouders,  leerling- en 

oudertevredenheidsonderzoeken, klassenbezoeken door de directie en intern begeleiders. Ook 

bevindingen v.u. de collegiale consultatie kunnen een indicatie geven van de praktische invulling van 

bovenstaande doelen.  

 



Schoolplan CNS De Morgenster  2012 – 2016 

 18 

3.7.1.4  Verbeterdoelen ( zie ook hoofdstuk 4.6 het kwaliteitsprofiel) 

 

Verbeterdoelen(op schoolniveau) zijn 10, 11 en 12. Hieraan wordt gewerkt door het 

rekenverbetertraject, waarbij het samenwerkend leren (coöperatief leren) nog nadere uitwerking 

behoeft. We zijn nog op zoek naar een goed pedagogisch leerlingvolgsysteem.  

 

Voor de uitwerking van deze verbeterdoelen verwijzen we naar hoofdstuk 4.6 (schoolverbeterplan)  

Verbeteraspecten worden opgenomen en uitgewerkt in persoonlijke ontwikkelplannen. 
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3.7.2   Didactisch Handelen 

 

3.7.2.1.  Visie 

 

Onze school vindt dat kinderen zoveel mogelijk een eigen ontwikkelingsproces moeten doorlopen. 

Leerkrachten geven hun didactische handelen zo vorm dat zij steun geven waar dat nodig is en 

uitdaging bieden waar dat kan. De zelfstandigheid van leerlingen staat daarbij voorop: wat ze zelf 

kunnen, mogen ze zelf. Kinderen kunnen ook veel van elkaar leren. Door de school vindt een opbouw 

van zelfstandigheid plaats. Indien leerlingen uitleg nodig hebben, gebeurt dat zoveel mogelijk 

interactief, contextgebonden en gericht op het aanleren van leerstrategieën. De school dient daarom zo 

ingericht te zijn, dat het voor leerlingen en leerkrachten mogelijkheden biedt, zowel klassikaal, 

groepsgericht als individueel bezig te zijn. De leermiddelen worden ingezet volgens bovenstaande visie.  

 

3.7.2.2  Doelen m.b.t.  Didactisch Handelen 

 

1. De leraren zorgen voor een goede voorbereiding van de lessen of activiteiten (dagen, 

tijdsplanning). 

2. De leraren differentiëren, ze houden waar mogelijk rekening met tempo, niveau leerstijl en talige 

verschillen van de leerlingen. 

3. De leraren geven een duidelijke, stap voor stap opgebouwde en passende instructie (volgens het 

model Directe Instructie). 

4. De leraren besteden hun leertijd effectief. 

5. De leraren zorgen voor afwisselende werkvormen. 

6. De leraren zorgen ervoor dat alles goed is georganiseerd. 

7. De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen betrokken zijn op de les(activiteit). 

8. De leraren stimuleren de zelfstandigheid (het zelfstandig werken) van de leerlingen. 

9. De leraren stimuleren het nemen van eigen verantwoordelijkheden door de leerlingen. 

10. De leraren stellen zich naar leerlingen geduldig en rustig op. 

11. De leraren laten de leerlingen – daar waar dit mogelijk is en gewenst – samenwerken en/of elkaar 

ondersteunen. 

12. De leraren gebruiken aanschouwelijk materiaal, verschillende leermiddelen (o.a. ICT). 

13. De leraren controleren of de leerlingen de instructie en de opdrachten begrepen hebben. 

14. De leraren activeren de leerlingen zoveel mogelijk. 

15. De leraren zorgen voor interactie met de groep tijdens de instructie;ze zorgen voor interactie 

tussen de leerlingen. 

16. De leraren stimuleren de leerlingen het werk te controleren. 

17. De leraren gaan bij hun lessen uit van de beleveniswereld van het kind. 

18. De leraren kennen de kwaliteiten en onderwijsbehoeften van hun leerlingen en sluiten hierop 

aan.  

 

Het onderwerp didactisch handelen en de doelen daarbij heeft onze school verwerkt in het 

borgingsdocument (concept) Adaptief onderwijs en in de Morgensterwijzer. M.b.t. specifieke 

werkwijzen en procedures verwijzen we ook naar de handleidingen van de betreffende methodes.   

 

3.7.2.3  Beoordeling 

 

De beoordeling van doelen vindt tevens plaats door de leraren middels zelf(reflectie) en gesprekken 

hierover met directie en intern begeleiders, door gesprekken met leerlingen en ouders,  leerling- en 

oudertevredenheidsonderzoeken, klassenbezoeken door de directie en intern begeleiders. Ook 

bevindingen v.u. de collegiale consultatie kunnen een indicatie geven van de praktische invulling van 

bovenstaande doelen.  
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3.7.2.4  Verbeterdoelen ( zie ook hoofdstuk 4.6 het kwaliteitsprofiel) 

 

Verbeterdoelen(op schoolniveau) zijn 3,8,9,14,15 en 18 – zie verder ook  3.7.1.4. ,   

Voor de uitwerking van deze verbeterdoelen verwijzen we naar hoofdstuk 4.6 (schoolverbeterplan). 

Verbeteraspecten worden opgenomen en uitgewerkt in persoonlijke ontwikkelplannen. 
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3.8 De leraar. 

 

3.8.1 Visie 

 

Leraren nemen een sleutelrol in het onderwijs binnen onze school. Ze zorgen voor een pedagogisch en 

didactisch klimaat dat ondersteunend en uitdagend is. De leraar zorgt ervoor dat er voor de leerlingen 

voldoende tijd is om is om zich het leerstofaanbod eigen te maken. Daartoe geeft hij/zij op een 

effectieve manier onderwijs en volgt hij/zij systematisch de ontwikkeling van de aan hem/haar 

toevertrouwde leerlingen. Onze leraren dienen ook in staat te zijn om te zorgen voor specifieke 

begeleiding bij geconstateerde problemen.  

 

3.8.2  Doelen m.b.t. de leraar 

 

Onze leraren voldoen aan de bekwaamheidseisen die per augustus 2006 – via de wet BIO – in werking is 

getreden  (zie http://www.bekwaamheidsdossier.nl/cms/bijlagen/PO20_mei.doc ). Hieronder de 

bijbehorende 7 competenties.  

 

1. Interpersoonlijk competent  

De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat 

heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid 

waar te kunnen maken moet de leraar interpersoonlijk competent zijn. 

Een leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding. Zo'n leraar schept een 

vriendelijke en coöperatieve sfeer en brengt een open communicatie tot stand. Zo'n leraar bevordert de 

zelfstandigheid van de kinderen en zoekt in zijn interactie met hen een goede balans tussen:  

 leiden en begeleiden 

 sturen en volgen 

 confronteren en verzoenen 

 corrigeren en stimuleren 

 

2. Pedagogisch competent 

De leraar primair onderwijs moet de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de kinderen 

bevorderen. Hij moet hen helpen een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden. Dat is de 

verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen 

maken moet de leraar pedagogisch competent zijn. 

Een leraar die pedagogisch competent is, creëert een veilige leeromgeving in zijn groep en zijn lessen. 

Zo'n leraar zorgt ervoor dat de kinderen 

 weten dat ze erbij horen en welkom zijn  

 weten dat ze gewaardeerd worden 

 op een respectvolle manier met elkaar omgaan 

 uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar 

 initiatieven kunnen nemen en zelfstandig kunnen werken 

 

3. Vakinhoudelijk & didactisch competent 

De leraar primair onderwijs moet de kinderen helpen zich de culturele bagage eigen te maken die 

samengevat is in de kerndoelen voor het primair onderwijs en die elke deelnemer aan de samenleving 

nodig heeft om volwaardig te kunnen functioneren. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar 

primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar vakinhoudelijk 

en didactisch competent zijn. 

Een leraar die vakinhoudelijk en didactisch  competent is, ontwerpt een krachtige leeromgeving in zijn 

groep en zijn lessen. Zo'n leraar 

 stemt de leerinhouden en ook zijn doen en laten af op de kinderen en houdt rekening met 

individuele verschillen 

http://www.bekwaamheidsdossier.nl/cms/bijlagen/PO20_mei.doc
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 motiveert de kinderen voor hun leertaken, daagt hen uit om er het beste van te maken en helpt 

hen om ze met succes af te ronden  

 leert de kinderen leren, ook van en met elkaar, om daarmee onder andere hun zelfstandigheid te 

bevorderen 

 

4. Organisatorisch competent 

De leraar primair onderwijs draagt zorg voor alle aspecten van klassenmanagement ten behoeve van 

zijn groep. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die 

verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar organisatorisch competent zijn. 

Een leraar die organisatorisch competent is, zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer 

in zijn klas en zijn lessen. Zo'n leraar zorgt er dus voor dat de kinderen 

 weten waar ze aan toe zijn en welke ruimte ze hebben voor eigen initiatief 

 weten wat ze moeten doen, hoe en met welk doel ze dat moeten doen 

 

5. Co pete t i  het sa e erke  et ollega s  
De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat zijn werk en dat van zijn collega's op school goed op 

elkaar zijn afgestemd. Hij moet ook bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie. Dat 

is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te 

kunnen maken moet de leraar competent zijn in het samenwerke  et ollega s. 
Een leraar die competent is in het samenwerken met zijn collega's, levert zijn bijdrage aan een goed 

pedagogisch en vakinhoudelijk & didactisch  klimaat op zijn school, aan goede onderlinge samenwerking 

en aan een goede schoolorganisatie. Dat wil zeggen dat zo'n leraar  

 goed et ollega s o u i eert e  samenwerkt 

 een constructieve bijdrage levert aan vergaderingen en andere vormen van schooloverleg en aan 

de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om de school goed te laten functioneren 

 een bijdrage levert aan de ontwikkeling en verbetering van zijn school 

 

6. Competent in het samenwerken met de omgeving  

De leraar primair onderwijs moet contacten onderhouden met de ouders of verzorgers van de kinderen. 

Hij moet er ook voor zorgen dat zijn professionele handelen en dat van anderen buiten de school goed 

op elkaar zijn afgestemd. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en om die 

verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar competent zijn in het samenwerken met 

de omgeving van de school. 

Een leraar die competent is in het samenwerken met de omgeving, levert in het belang van de kinderen 

zijn bijdrage aan een goede samenwerking met mensen en instellingen in de omgeving van de school. 

Dat wil zeggen dat zo'n leraar 

 goede contacten onderhoudt met de ouders of verzorgers van de kinderen 

 goede contacten onderhoudt met andere mensen en instellingen die ook te maken hebben met de 

zorg voor de kinderen 

 

7. Competent in reflectie en ontwikkeling  

De leraar primair onderwijs moet zich voortdurend verder ontwikkelen en professionaliseren. Dat is zijn 

verantwoordelijkheid en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar primair 

onderwijs competent zijn in reflectie en ontwikkeling. 

Een leraar die competent is in reflectie en ontwikkeling, denkt regelmatig na over zijn 

beroepsopvattingen en zijn professionele bekwaamheid. Zo'n leraar streeft ernaar zijn 

beroepsuitoefening bij de tijd te houden en te verbeteren. Zo'n leraar 

 weet goed wat hij belangrijk vindt in zijn leraarschap en van welke waarden, normen en 

onderwijskundige opvattingen hij uitgaat 

 heeft een goed beeld van zijn eigen competenties, zijn sterke en zwakke kanten 

 werkt op een planmatige manier aan zijn verdere ontwikkeling 

 stemt zijn eigen ontwikkeling af op het beleid van zijn school en benut de kansen die de school 

biedt om zich verder te ontwikkelen 
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Een concrete uitwerking :  

 

1. De leraar gaat onnodig verlies van onderwijstijd tegen. 

2. De leraar realiseert de geplande onderwijstijd. 

3. De leraar zorgt voor een ordelijke en functionele leeromgeving. 

4. De leraar bevordert het onderling respect bij de leerlingen. 

5. De leraar ondersteunt het zelfvertrouwen van de leerlingen. 

6. De leraar zorgt voor structuur in de groep. 

7. De leraar zorgt voor een uitdagende leefomgeving. 

8. De leraar stimuleert bij leerlingen de ontwikkeling van zelfstandigheid en het nemen van eigen 

verantwoordelijkheid. 

9. De leraar hanteert met succes de afgesproken gedragsregels (Morgensterwijzer). 

10. De leraar toont in gedrag en taalgebruik respect voor de leerling. 

11. De leraar hanteert voor zijn lessen het model van directe instructie. 

12. De leraar stimuleert leerlingen controleactiviteiten uit te voeren. 

13. De leraar zorgt voor een grote betrokkenheid van de leerlingen. 

14. De leraar stimuleert leerlingen zelfstandig gebruik te maken van ict. 

15. De leraar houdt bij instructie en verwerking rekening met de niveauverschillen tussen de leerlingen. 

16. De leraar maakt gebruik van concrete en voor de leerlingen herkenbare situaties en ervaringen en 

geven toepassingsgerichte vragen. 

17. De leraar bevordert dat leerlingen op een doelmatige wijze leren samenwerken en leren elkaar te 

ondersteunen. 

18. De leraar organiseert het onderwijsproces doelmatig. 

19. De leraar bepaalt en analyseert systematisch de vorderingen en de ontwikkeling van de leerlingen. 

20. De leraar zorgt ervoor, dat de organisatie van het onderwijs specifieke begeleiding van leerlingen 

mogelijk maakt. 

21. De leraar stelt handelingsplannen op en voert ze uit voor leerlingen waarvan de ontwikkeling te 

grote vertraging oploopt of waar sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong. 

 

3.8.3 Beoordeling 

 

De beoordeling van doelen vindt tevens plaats door de leraren middels zelf(reflectie) en gesprekken 

hierover met directie en intern begeleiders, door gesprekken met leerlingen en ouders,  leerling- en 

oudertevredenheidsonderzoeken, klassenbezoeken door de directie en intern begeleiders. Ook 

bevindingen v.u. de collegiale consultatie kunnen een indicatie geven van de praktische invulling van 

bovenstaande doelen.  

De verbeteraspecten worden opgenomen in het schoolverbeterplan. 
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3.8.4 Verbeterdoelen ( zie ook hoofdstuk 4.6 het kwaliteitsprofiel) 

 

Verbeterdoelen(op schoolniveau) zijn (wederom) 8, 11, 15, 17 en 20 en het nader invullen / 

ontwikkelen van de 7
e
 competentie. Zie ook 3.7.1.4., 3.5.3 en 3.4.4. Voor de uitwerking van deze 

verbeterdoelen verwijzen we naar hoofdstuk 4.6 (schoolverbeterplan). Verbeteraspecten worden 

opgenomen en uitgewerkt in persoonlijke ontwikkelplannen. 

 

De bekwaamheidseisen uit de wet BIO vormen de basis voor zelfreflectie, pop s  e  
ontwikkelgesprekken. Zie verder CNS- eleidsstukke  eleids otitie o pete ties , 
fu tio eri gsgesprekke  e  eoordeli gsgesprekke .   
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3.9 Zorg en begeleiding  

 

3.9.1  Visie 

 

De leerlingen worden bij ons op school systematisch gevolgd. Die leerlingen die zich vertraagd of 

versneld ontwikkelen worden begeleid aan de hand van documenten voor handelingsplanning. De IB-er 

van onze school ondersteunt de leerkracht bij de uitvoering en evaluering van het handelingsplan (voor 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften). De leerkracht zorgt voor de organisatie die nodig is om 

deze begeleiding te kunnen geven. 

 

3.9.2 Doelen  m.b.t. zorg en begeleiding 

 

1. De school stelt -indien nodig- voor leerlingen bij toelating een handelingsplan op. 

2. De school bepaalt systematisch de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen. 

3. De school analyseert systematisch de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen. 

4. De leraren stellen bij zorgleerlingen op systematische wijze de hulpvragen vast c.q. bij. 

5. Voor leerlingen met geconstateerde problemen zijn handelingsplannen aanwezig. 

6. De organisatie van het onderwijs maakt specifieke begeleiding van leerlingen mogelijk. 

7. De leraren evalueren systematisch de uitvoering van de handelingsplannen. 

8. De school begeleidt leerlingen systematisch in hun schoolloopbaan. 

9. De school begeleidt ouders van leerlingen die daarvoor in aanmerking komen bij de aanmelding van 

hun kind bij de PCL. 

10. De school begeleidt leerlingen in hun keuze voor het voortgezet onderwijs. 

11. De school draagt in alle gevallen van plaatsing op een andere school de relevante gegevens over in 

de vorm van een onderwijskundig rapport. 

12. De coördinatie leerlingenzorg vervult een coördinerende en begeleidende rol op het terrein van 

leerlingenzorg. 

 

Het onderwerp zorg en begeleiding en de doelen daarbij heeft onze school verwerkt in het 

zorgdocument, het ondersteuningsprofiel (in ontwikkeling) en in de zorgstructuur (op school-, CNS- en 

SWV-niveau).  

 

3.9.3 Beoordeling 

 

De beoordeling van doelen vindt plaats middels uitvoering van de zorgstructuur, door halfjaarlijkse 

bespreking en analyse van de resultaten en opbrengsten met leerkrachten, intern begeleiders en 

directeur, door leraren zelf(reflectie) en gesprekken hierover met directeur en/of intern begeleider, 

door klassenbezoeken door directeur en groepsconsultaties door intern begeleider. Onze volgsystemen 

geven op leerling-, groeps- en schoolniveau een helder beeld van de actuele situatie, de 

ontwikkelingshistorie en de ontwikkelingsperspectieven. Zo kunnen we beter aansluiten op de 

kwaliteiten en onderwijsbehoeften van onze leerlingen.  

De verbeteraspecten worden opgenomen in het schoolverbeterplan. 

 

3.9.4 Verbeterdoelen (zie ook hoofdstuk 4.6 het kwaliteitsprofiel) 

Verbeterdoelen(op schoolniveau) zijn  

1. De school analyseert systematisch de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen. 

2. De organisatie van het onderwijs maakt specifieke begeleiding van leerlingen mogelijk. 

3. De school heeft procedures voor de begeleiding van leerlingen met een vertraagde of 

versnelde ontwikkeling. 

4. Kiezen van een passend pedagogisch leerlingvolgsysteem m.b.t. de sociaal-emotionele 

ontwikkeling.  

5. Vaststellen van het ondersteuningsprofiel van de school. 

Voor de uitwerking van deze verbeterdoelen verwijzen we naar hoofdstuk 4.6 (schoolverbeterplan).  
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3.10 Het schoolklimaat 

 

3.10.1 Visie 

 

De school zorgt voor een aangename en stimulerende werkomgeving voor leerkrachten en leerlingen. 

De leerkra hte  gaa  positief et a dere  o  e  ake  o er de eiligheid a  ollega s e  leerli ge . 
Hiervoor hanteren wij schoolregels. Deze staa  o.a. er oord i  de Morge ster ijzer . 
 

3.10.2  Doelen m.b.t. Het schoolklimaat 

 

1. In de school gaan de teamleden positief met de leerlingen om. 

2. In de school gaan de leerkrachten positief met elkaar om. 

3. De leerlingen waarderen de school positief. 

4. De school biedt een verzorgde indruk en is uitnodigend voor de leerlingen. 

5. De school organiseert activiteiten om de algemene betrokkenheid van leerlingen bij  

de school te vergroten. 

6. De school waakt over de veiligheid van de leerlingen. 

7. De school heeft duidelijke omgangsregels. 

8. De leraren hanteren de afgesproken regels weloverwogen. 

9. De school zorgt voor een aangename, stimulerende werkomgeving voor personeelsleden. 

10. Ouders zijn betrokken bij de school. 

11. De school speelt een functionele rol binnen de lokale en regionale gemeenschap. 

 

Het onderwerp schoolklimaat en de doelen daarbij heeft onze school o.a. verwerkt in de 

Morgensterwijzer jaarlijks gea tualiseerd do u e t . .t. )o zij  o ze a iere … .  

 

3.10.3 Beoordeling 

 

De beoordeling van doelen vindt plaats door de leraren zelf(reflectie), halfjaarlijkse evaluatie van 

jaarplan en Morgensterwijzer, tevredenheidsonderzoeken, gesprekken met leerlingen en ouders en bij 

functionerings- en popgesprekken n.a.v. klassenbezoeken door directie en groepsconsultaties door ib-

ers. De verbeteraspecten worden opgenomen in het schoolverbeterplan. 

 

3.10.4 Verbeterdoelen ( zie ook hoofdstuk 4.6 het kwaliteitsprofiel) 

 

Verbeterdoelen(op schoolniveau) zijn 3,4 en 8.  

Voor de uitwerking van deze verbeterdoelen verwijzen we naar hoofdstuk 4.6. (schoolverbeterplan). 
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3.11  ICT 

 

3.11.1  Visie 

 

In ons onderwijs maken we actief gebruik van moderne leermiddelen waaronder ICT.  

Binnen de schoolorganisatie zal door het gebruik van ICT, informatie beter toegankelijk worden. Binnen 

ons onderwijs zien wij ICT vooral als leermiddel, niet als doel op zich. 

 

3.11.2.  Doelen m.b.t. ICT 

 

 Schooladministratie en leerlingvolgsysteem is volledig geautomatiseerd en webbased toegankelijk.  

E e tuele er eteri ge  update s  orde  zo spoedig mogelijk ingevoerd.  

 Elke groep beschikt over een aantal computers, aangesloten op het netwerk, die door de leerlingen 

en leerkracht zo optimaal mogelijk gebruikt worden.  

 De lijst afsprake  te ge ruike  progra a s i  de groepe  ordt door de lerare  toegepast. 

 De computers zullen, naast het aanbieden van (extra) leer- en oefenstof, worden ingezet voor 

onderwijs op maat. 

 Binnen het team is er minimaal 1 specialist die de ontwikkelingen op ICT-gebied volgt en 

aanspreekpunt is voor de leerkrachten.  

 De ICT- specialist is kartrekker van de ICT-werkgroep die zich bezighoudt met het optimaliseren en 

op elkaar afste e  a  i zet o puters, progra a s, digi orde .   
 De leraar is vaardig in het gebruik van ICT en kiest – gebruik makend van moderne middelen, 

waaronder ICT - gevarieerde, op de kinderen afgestemde speel- en leertaken. Hij biedt ruimte voor 

verschillende manieren van werken. (zie bekwaamheidseis 3 PO)  

 De leraar is vaardig in het gebruik van ParnasSys, KIJK! en een nog aan te schaffen pedagogisch 

leerlingvolgsysteem. (zie bekwaamheidseis 5)  

 De leerlingen moeten bij het verlaten van onze school de basale ICT vaardigheden beheersen, te 

weten: gebruik van Windows, tekstverwerking, informatie verzamelen via het internet, 

presentatietechnieken (bijv. Powerpoint). 

 

3.11.3  Beoordeling 

 

De beoordeling van doelen vindt tevens plaats door initiatieven van de werkgroep ICT, de leraren 

middels zelf(reflectie) en gesprekken hierover met directie en intern begeleiders, door gesprekken met 

leerlingen en ouders, tevredenheidsonderzoeken, klassenbezoeken door de directie en intern 

begeleiders. Ook bevindingen v.u. de collegiale consultatie kunnen een indicatie geven van de 

praktische invulling van bovenstaande doelen. De verbeteraspecten worden opgenomen in het 

schoolverbeterplan. 

 

3.11.4 Verbeterdoelen (zie ook hoofdstuk 4.6 het kwaliteitsprofiel) 

 

Verbeterdoelen(op schoolniveau)  

 Op peil brengen van het basale vaardigheidsniveau van leerkrachten m.b.t. omgaan van 

digibord, website, ParnasSys, KIJK! en een nog aan te schaffen pedagogisch leerlingvolgsysteem.  

 Kiezen van een (Cotan goedgekeurd) pedagogisch leerlingvolgsysteem.  

 Het optimaliseren van het gebruik van de computers in de groep met de bijbehorende 

(methodische) software.  
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Hoofdstuk 4: Kwaliteitszorg 
 

4.1 Kwaliteitszorgsysteem 

 

4.1.1  Inleiding 

De Morgenster beschouwt het als haar missie om kwaliteitsonderwijs te bieden (zie Missie en Visie). 

Hierbij gaat het om de kwaliteit van de doelen, maar ook om de kwaliteit van de uitvoering (onderwijs 

en leren) en de opbrengsten. Het draait dus om : zegge  at e doe , doe  at e zegge .   Het 

integraal kwaliteitszorgsysteem zorgt voor de vertaling van de uitgangspunten. Hierdoor ontstaat meer 

betrokkenheid en transparantie en sluiten we aan op wat we willen en moeten. 

We willen middels ons kwaliteitszorgsysteem de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (resp. 

wat iemand doet, mag, moet) van de onderwijsgevenden en –betrokkenen helder krijgen en helder 

houden. Daartoe moeten we op een doelmatige en doeltreffende wijze de benodigde gegevens uit het 

onderwijsproces verzamelen en verwerken. Het implementeren van een integraal 

kwaliteitszorgsysteem is vereist om bovenstaande in praktijk te kunnen brengen.  

Zoals uit bovenstaande blijkt zal de verdere invoering en actualisering van het integraal 

kwaliteitszorgsysteem een beleidsvoornemen zijn dat de komende 4 jaar ons onderwijs in velerlei 

opzichten positief zal beïnvloeden. De transparantie van de organisatie willen we vergroten door een 

procesmatige benadering van alle activiteiten die kwaliteitsgevoelig zijn. Hiertoe zullen we de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk moeten vastleggen. Dit zal de betrokkenheid van de 

medewerkers vergroten. Duidelijkheid over wat je moet doen, wie iets moet doen, wanneer iets moet 

gedaan worden en hoe je iets moet doen, geeft uiteindelijk meer tevredenheid en werkplezier ! Het 

uitwerken van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in relatie met de (hoofd-) 

resultaatgebieden, de (half-)jaarlijkse evaluatie van het jaarplan en jaarlijkse zelfevaluatie zijn concrete 

speerpunten van dit systeem. De jaarlijkse zelfevaluatie vindt plaats middels 

tevredenheidsonderzoeken, klassenconsultaties, audit, collegiale consultaties, gesprekken met 

leerlingen, leerkrachten en ouders, het analyseren, bespreken, verantwoorden van behaalde 

opbrengsten en het evalueren van verbeteracties m.b.t. te opbrengsten.   

 

Hoe ziet ons integrale kwaliteitszorgsysteem er uit, wat zijn de achtergronden, hoe is het 

georganiseerd ? Hieronder volgt een beschrijving. 

 

4.1.2  Systeemopbouw 

Als wij een systeem van kwaliteitszorg beschrijven doen wij dat vanuit het gestelde in 

hoofdstuk 1 van dit schoolplan. Identiteit en kwaliteit kunnen niet ontkoppeld worden. Identiteit en 

kwaliteit komen beide voort uit de grondslag en doelstelling van de school. Vanuit deze grondslag 

en doelstelling komen wij tot een drieslag in de volgende volgorde: levensbeschouwing, opvoeding en 

onderwijs. Een systeem van kwaliteitszorg moet dienstbaar zijn aan het realiseren van deze opdracht. 

Kwaliteitszorg heeft vier wezenlijke kenmerken: 

- kwaliteitszorg dient systematisch te zijn; 

- kwaliteitszorg is een voortdurend proces; 

- kwaliteitszorg is gericht op verbetering; 

- bij kwaliteitszorg is er sprake van reflectie. 

 

De Morgenster is georganiseerd volgens de principes van een integraal kwaliteitssysteem voor 

dienstverleningsorganisaties. Hierbij wordt uitgegaan van de richtlijnen zoals deze in de NEN-ISO 9000.  

zijn beschreven. Omdat product – en proceskwaliteit nauw met elkaar zijn verbonden, zijn de 

kwaliteitsgevoelige processen gescheiden van elkaar opgenomen en in Hoofdresultaatgebieden [HRG] 

samengesteld die uit verschillende procesgeoriënteerde resultaatgebieden [RG] bestaan. De RG dienen 

als ordeningsprincipe voor de verschillende werkprocessen in de organisatie voor de 

onderwijsdienstverlening. 
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De volgende Hoofdresultaatgebieden [HRG] zijn de pilaren voor het kwaliteitssysteem van De 

Morgenster : Onderwijs & leren, Kwaliteitszorg, Personeel, Interne communicatie, Marketing & externe 

communicatie, Administratie en Financiën (w.o. middelen). Deze ordening is dan ook leidend voor de 

opbouw van dit schoolplan (zie inhoudsopgave) en de daaruit voortvloeiende jaarplannen. De directeur 

(tevens kwaliteitscoördinator) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een 

kwaliteitsbeleid, op een dusdanige wijze dat de doelstelling van De Morgenster zal worden gerealiseerd.  

 

 

4.1.3  Kwaliteitsbeleid 

De Morgenster wil bereiken dat het kwaliteitssysteem voor de gehele school wordt ingevoerd volgens 

de zullen voldoen aan de voorwaarden opgesteld in NEN-ISO 9000.  

Hoofddoel hierbij is zorgen voor een overzichtelijke, duidelijke en efficiënte wijze van realiseren van de 

in de beleidsplannen omschreven doelstelling van De Morgenster. 

Kwaliteitscoördinator 

De kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor het voortdurend bewaken, evalueren en verbeteren 

van alle in dit kwaliteitssysteem vermelde processen. Dit op basis van geformuleerde doelstellingen en 

richtlijnen zoals die hier worden beschreven.  

 

Directeur 

Draagt er zorg voor dat er aan de randvoorwaarden (middelen, scholing, personele inzet, externe 

audits, etc.) wordt voldaan die nodig zijn om het kwaliteitssysteem in te voeren en te onderhouden. 

 

Personeel 

Ten aanzien van de personeelsleden wil De Morgenster  ereike , dat deze i  staat zij  de eige  
resultaatgebieden op de meest efficiënte wijze, conform de opgestelde procedures, uit te voeren. 

Daarbij worden procedures zoveel mogelijk vastgesteld op het niveau waar de werkzaamheden plaats 

vinden. Zie Personeelsbeleid. 

 

Marketingplan (Externe communicatie) 

De Morgenster wil bereiken dat met ingang van 01-08-2014 een compleet PR-marketingplan aanwezig 

is. De Morgenster wil bereiken dat alle communicatie naar buiten in heldere procedures geregeld is. 

Naast de contacten met de algemeen directeur, collega-scholen, inspectie, andere scholen, landelijke 

netwerken, scholing- en begeleidingsinstellingen en overheid is informatie naar potentiële instromer 

(nieuwe leerlingen, ouders) duidelijk gesteld en zo volledig mogelijk. 

 

Interne communicatie 

Ten aanzien van de interne communicatie wil De Morgenster bereiken dat deze verloopt volgens de 

daarvoor ontwikkelde beleids - en uitvoeringsrichtlijnen. Dit betreft op de eerste plaats het informeren 

van alle betrokkenen (personeel, ouders, leerlingen, algemeen directeur en collega-scholen waarmee 

wordt samengewerkt) over het beleid van de school.  

Ten tweede het inventariseren van wensen, verwachtingen, kengetallen, informatiebehoefte en 

knelpunten bij die groepen, die met de dagelijkse schoolpraktijk te maken hebben: docenten, ouders, 

leerlingen coördinatoren, onderwijsondersteunend personeel, leidinggevenden. Dit dient te gebeuren 

op de manier van de lerende organisatie, waarbij de betrokkenen zelf voorstellen genereren. 

Ten derde het bespreken van voorstellen met die personen, die in het kwaliteitssysteem vermeld zijn 

per betreffend resultaatgebied en het meedelen van de inhoud van deze besprekingen aan de 

belanghebbenden. 

Ten vierde het maken van afspraken en procedures zoals dat in het kwaliteitssysteem is vastgelegd. 

Ten vijfde het tijdig meedelen van afspraken, regelingen, vergaderschema, jaarplanning en bijzondere 

gebeurtenissen aan alle betrokkenen. 

Ten zesde het onderling informeren over ontwikkelingen en gebeurtenissen.   
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Daarnaast wordt vanzelfsprekend voldoende informatie verzameld, geordend en doorgegeven op het 

gebied van resultaten van leerlingen en de oorzaken daarvan. [dossiervorming leerlingen]. 

  

Financiën 

De Morgenster wil per 1 december van elk jaar een algemeen dekkingsplan voor de school, in de vorm 

a  ee  reële egroti g, olge s de pro edure jaar egroti g gereed ,  zoda ig, dat er ee  duidelijke 
verdeling van budgetten plaats kan vinden.  

De Morgenster wil bereiken, dat er voldoende voorzieningen aanwezig zijn door een duidelijk beleid 

van inventarisatie van behoeften, inkoopbeleid, beheer van ruimte en algemene middelen en een 

doelmatig leermiddelenbeleid. 

 

Onderwijs en leren  

De Morgenster wil binnen het kader van de algemene beleidsdoelstellingen het onderwijs procesmatig 

aanpassen aan de door de overheid gestelde eisen, de behoeften van ouders en leerlingen en de 

onderwijsopvattingen van het team. De Morgenster wil op effectieve en efficiënte wijze vorm geven 

aan de vastgestelde algemene- en afdelingsdoelen volgens de per resultaatgebied vastgestelde 

procedures en werkwijzen: vaklessen en didactiek, overige leeractiviteiten, leervoortgang, pedagogisch 

klimaat, organisatie. 

 

Leerlingen- en onderwijsadministratie 

De Morgenster wil alle relevante gegevens m.b.t. leerlingen, leerlingen resultaten op een overzichtelijke 

manier opslaan, verwerken, interpreteren, zo nodig evalueren en beschikbaar hebben voor de 

belanghebbenden. 

 

Klachten afhandeling 

De Morgenster wil de leerlingen en ouders in staat stellen om, indien gewenst, een klacht over de 

aangeboden diensten op een laagdrempelige manier in te kunnen dienen, om te bereiken dat een 

klacht wordt behandeld volgens de ontwikkelde klachtenprocedure. Zie klachtenregeling. 

 

Leiderschap 

Zie bevoegdheidsverdeling (CNS Handboek). 

 

Waardering door klanten en leveranciers : 

Middels oudercontacten, ouderenquêtes, leerling-enquêtes, leerlingeninterviews, halfjaarlijkse 

evaluaties van het jaarplan, bevraging en bespreking tijdens ouderraad- en mr-vergaderingen, ouder- 

en informatieavonden, spreekuur directie.  

 

Waardering door medewerkers: 

Middels gesprekken (gesprekkencyclus), evaluaties, leerkrachtenquêtes.  

Waardering door de maatschappij: 

Zie rapport Inspectie 2011, monitoring v.u.SWV Passend Onderwijs   

Eindresultaten 

Zie jaarverslagen.   

 

 

4.1.4 Leerlingenzorg  

 

In de achterliggende jaren is de leerlingenzorg een steeds belangrijker gegeven geworden binnen onze 

school. Immers juist leerlingen, die om wat voor reden dan ook in de problemen komen verdienen onze 

extra aandacht. In de Notitie Leerli ge zorg CN“  hebben we hierin een stuk eenheid en uniformiteit 
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aangebracht. In de notitie gaan wij uit van de cirkels van zorg. (een uitgebreide omschrijving is op 

school aanwezig en/of op de site te bekijken) 

Om te waarborgen dat de leerlingenzorg kwalitatief goed functioneert, is het nodig dat: 

 Iedere school eens per vier jaar een herhalingscursus directe instructie en zelfstandig werken doet. 

 Het LVS up-to-date wordt gehouden. 

 Iedere school beschikt over een gekwalificeerde IB-er. 

 De IB-ers voortdurend bijscholen. 

 De IB-ers structureel over voldoende tijd beschikken: Iedere school besteedt daarom tenminste het 

dubbele van de door het samenwerkingsverband beschikbaar gestelde personele middelen aan 

leerlingenzorg. 

 Het IB-netwerk fungeert als denktank en broedplaats voor ontwikkelingen in leerlingenzorg en 

onderwijskundige ontwikkelingen. 

 Heldere afspraken gemaakt worden met begeleidingsdienst over procedures en 

verantwoordelijkheden rond testen en aanmeldingen zorgleerlingen bij PCL. 

 

Het tweede document betreft een omschrijving van het Taakprofiel van de IB-er (een uitgebreide 

omschrijving is op school aanwezig) 

 

Taakprofiel van de Intern Begeleider: 

Interne begeleiding is op onze scholen vooral gericht op de integrale zorgverbreding in de 

schoolorganisatie. De intern begeleider is de organisator en procesbewaker. De intern begeleider is 

functioneel verantwoordelijk. De intern begeleider werkt onder hiërarchische verantwoordelijkheid van 

de schooldirecteur. 

De taken binnen het takenpakket van de interne begeleiding hebben vooral betrekking op het 

coördineren van en afstemmen tussen de verschillende aandachtsgebieden van de integrale 

leerlingenzorg op school. 

De interne begeleiding wordt op onze scholen in handen gelegd van een teamlid, de intern begeleider, 

maar het is altijd de groepsleerkracht die verantwoordelijk is voor het onderwijsaanbod en de 

pedagogische zorg aan alle kinderen uit de eigen groep. Dat betekent dat leerkrachten toegerust dienen 

te worden en hun handelen ter discussie durven te stellen.  
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Het derde document betreft een ons nog vast te stellen Ondersteuningsprofiel, waarin onderstaande 

wordt uitgewerkt.  

 

De toekomstige leerlingenzorg op de Morgenster 

 

De Morgenster heeft zich ten doel gesteld zich te willen ontwikkelen naar adaptief onderwijs. Op weg 

hier naar toe wordt gewerkt aan het verbeteren van de leerlingenzorg op De Morgenster. Het niveau 

waarop dit gebeurd is te plaatsen binnen één van de 3 oriëntaties op zorg: hulpverlening, alarmering of 

afstemming. De Morgenster wil zich vanuit de oriëntatie alarmering ontwikkelen naar de oriëntatie 

afstemming (adaptief onderwijs).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te komen tot de door de school gewenste situatie van adaptief onderwijs is het nodig dat het 

leerkrachtgedrag centraal komt te staan in het zoeken naar afstemming op de onderwijsbehoeften van 

de verschillende kinderen. Dit houdt in: denken, praten en handelen in interactiemogelijkheden en 

kwaliteiten, in plaats van éénzijdig uitgaan van kindbeperkingen en/of ontwikkelings- en 

leerachterstanden. We willen hierbij 7 uitgangspunten hanteren: 

 

1. De onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht 

of ouders staan centraal. 

2. De werkwijze is systematisch en transparant. 

3. De werkwijze is doelgericht en adviezen zijn haalbaar. 

4. Er wordt gewerkt vanuit een transactioneel referentiekader. 

5. Alle betrokkenen werken constructief samen. 

6. Positieve aspecten van alle betrokkenen zijn van groot belang. 

7. Het handelen van de leerkracht is van doorslaggevend belang. 

 

 

Het vierde document betreft een toelatingsprotocol voor Rugzakleerlingen, deze geldt tot augustus 

2013.  

 

Met ingang van het cursusjaar 2003-2004 hebben kinderen, op grond van het landelijke 

integratiebeleid, met een geïndiceerde handicap toegang tot de reguliere basisschool. Een geïndiceerde 

handicap kan betrekking hebben op een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, een visuele, 

auditieve en/of communicatieve handicap. Ook kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of 

kinderpsychiatrische problemen en langdurig zieke kinderen (chronisch somatisch, chronisch 

neurologisch en/of chronisch psychosomatisch) vallen onder het landelijke integratiebeleid. Op school 

is informatie aanwezig over de rugzak regeling in het algemeen, het adres van de betreffende CVI, het 

traject voor indicatiestelling, de geldende criteria voor indicering, de checklist met betrekking tot de 

toelating voor een kind op school en de mogelijkheden voor het aantekenen van bezwaar door ouders 

van een rugzakleerling.  
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4.2  Toetsing en toetsinstrumenten 

 

4.2.1. Visie 

 

Van groep 1 t/m 8 worden de ontwikkelingen/vorderingen van een aantal gebieden systematisch 

gevolgd. De school waarborgt de kwaliteit van de toetsinstrumenten die zij gebruikt om de resultaten 

van het onderwijs te bepalen. Leerlingen die zich vertraagd of versneld ontwikkelen, worden begeleid 

aan de hand van documenten voor handelingsplanning. 

 

4.2.2 Doelen m.b.t. toetsing en toetsinstrumenten 

 

1. De school waarborgt een zorgvuldige samenstelling van toetsen en testen. 

2. De school waarborgt een zorgvuldige normering (bij niet-genormeerde toetsen). 

3. De school waarborgt een zorgvuldige afname van toetsen (procedureafspraken, goede 

condities: tijdstip, rust en planning)  

4. De school gebruikt gestandaardiseerde (eind)toetsen. 

5. De school gebruikt methodegebonden toetsen. 

6. De school evalueert regelmatig of het leerstofaanbod aansluit bij de inhoud van de 

(eind)toetsen en toetsmaterialen. 

7. De school besteedt aandacht aan werkstukken als toetsvorm. 

8. De school zorgt voor nascholing m.b.t. toetsontwikkeling. 

 

 

4.2.3 Beoordeling 

Voor de beoordelingsprocedures verwijzen wij naar de zorgstructuur.  

 

4.2.4 Verbeterdoelen ( zie ook hoofdstuk 6.8 het kwaliteitsprofiel) 

 

4.3  Gerealiseerde opbrengsten 

 

4.3.1 Doelen m.b.t. de opbrengsten: 

 

1. De scholen realiseren opbrengsten die liggen op het niveau dat verwacht mag worden op grond van 

de leerlingenpopulatie 

2. De scholen leveren jaarlijks de resultaten aan de bovenschoolse directie 

 

 

4.3.2 Resultaten:  

Cito – eindtoets groep 8. 

 

Niveaugroep:  2  Streefcijfer: 536 

 

Jaar   standaardscore   

        

2005   537,3     

2006   534,1     

2007   539,1     

2008   536,3     

2009   537,1 

2010   538,4 

2011   537,8  

2012   533,9  
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4.4.1 Doelen m.b.t. kengetallen 

 

1. De scholen realiseren opbrengsten die liggen op het niveau dat verwacht mag worden op grond 

van de leerlingenpopulatie 

2. De scholen hanteren heldere uitstroomcijfers 

3. De scholen realiseren verwijzingscijfers 2,5% 

4. De scholen beperken het zittenblijven tot 5% 

5. De scholen leveren jaarlijks de resultaten aan, aan de algemeen directeur 

De directie bespreekt de resultaten met het managementteam. 

 

Uitstroom: 

  Streefcijfers:  20% - theoretische leerweg 

    45% - havo/vwo 

    35% - andere vormen van onderwijs 

      

Cursus / 

percentages  

LWOO  VMBO (BBG)  VMBO (KBG)  VMBO (TL)  Schakelklas  HAVO/ VWO  

2006-2007  0 %  11%  11%  14 %  9%  55%  

2008-2009  0 %  8%  11%  44%  5%  32%  

2009-2010  4 %  11 %  0 %  37 %  7 %  41 %  

2010-2011  3 %  16 %  16 %  6 %  6 %  53 %  

2011-2012 5 % 12 % 20 % 25 % 10 % 28 % 

 

4.5   Schematisch overzicht m.b.t methode vervanging 

 
Methode Jaar van keuze Jaar van invoering 

Rekenen en wiskunde 2011-2012 2012-2013 

Aardrijkskunde 2012-2013 2012-2013 

Godsdienst 2011-2012 2012-2013 

Geschiedenis 2012-2013 2013-2014 

Verkeer 2012-2013 2013-2014 

Nederlandse taal 2013-2014 2014-2015 

Aanvankelijk Lezen 2014-2015 2015-2016 

Schrijven  2014-2015 2015-2016 

Biologie/Techniek 2015-2016 2016-2017 

Voortgezet technisch lezen 2016-2017 2017-2018 

Begrijpend lezen 2017-2018 2018-2019 

Engels 2018-2019 2019-2020 

Sociaal emotionele vorming 2018-2019 2019-2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.6 Kwaliteitsprofiel en Schoolverbeterplan. 

 

De Morgenster, de school waar je mag worden wie je bent ! 
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4.6.1  Overzicht verbeteronderwerpen. 

 

Algemeen doel : Door concentratie op onze kernactiviteiten, verhoging van de intrinsieke motivatie, 

samen groeien naar een coöperatieve, motiverende, enthousiaste professionele leergemeenschap ! 

Dit willen we bereiken door samen verantwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteit van ons 

onderwijs, initiatiefvol en zorgvuldig te communiceren, te leren van en met elkaar.  

 

HRG 1. Onderwijs en leren  

Identiteit :  

 Identiteit : meer aandacht voor Bijbelkennis, gemeenschap, vieringen en ontmoetingen rondom 

de Bijbel, kennis van en respect voor andere wereldbeschouwingen, verbinding Chr. identiteit 

met pedagogische visie . 

 Pedagogische aanpak : meer aansluiten bij de unieke kwaliteiten, de uniciteit en de specifieke 

onderwijsbehoefte van het kind.  

 

12 notities : 

 De leraren activeren en betrekken de leerlingen zoveel mogelijk.  

 De leraren zorgen voor evenwicht tussen ondersteunen en uitdagen; ze bevorderen de 

zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de leerling. 

 Leraren ontwikkelen een zelfstandige leer- en werkhouding bij de leerlingen. 

 Leraren stemmen leertijd, leerstofaanbod en handelen af op onderwijsbehoeften van de 

leerlingen.  

 

Leerstofaanbod :  

 Het leerstofaanbod voor oriëntatie op mens en wereld is dekkend voor de kerndoelen. 

 Het leerstofaanbod in de verschillende leerjaren sluit op elkaar aan(doorgaande lijn). 

 Het leerstofaanbod  voor Nederlandse taal is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de 

leerlingenpopulatie. 

 De school besteedt gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 

 De leraren verzorgen regelmatig thematisch onderwijs.  

 

Didactisch handelen :  

 De leraren geven een duidelijke, stap voor stap opgebouwde en passende instructie (volgens 

het model Directe Instructie).  

 De leraren zorgen voor interactie met de groep tijdens de instructie; ze zorgen voor interactie 

tussen de leerlingen. 

 De leraren kennen de kwaliteiten en onderwijsbehoeften van hun leerlingen en sluiten hierop 

aan.  

 

De leraar :  

 De leraar houdt bij instructie en verwerking rekening met de niveauverschillen tussen de 

leerlingen. 

 De leraar bevordert dat leerlingen op een doelmatige wijze leren samenwerken en leren 

elkaar te ondersteunen. 

 De leraar zorgt ervoor, dat de organisatie van het onderwijs specifieke begeleiding van 

leerlingen mogelijk maakt. 

 Is competent in reflectie en ontwikkeling (competentie 7)  

 

Zorg en begeleiding :  

 De school analyseert systematisch de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen. 

 De organisatie van het onderwijs maakt specifieke begeleiding van leerlingen mogelijk. 
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 De school heeft procedures voor de begeleiding van leerlingen met een vertraagde of 

versnelde ontwikkeling. 

 Kiezen van een passend pedagogisch leerlingvolgsysteem m.b.t. de sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

ICT :  

 Op peil brengen van het basale vaardigheidsniveau van leerkrachten m.b.t. omgaan van 

digibord, website, ParnasSys, KIJK! en een nog aan te schaffen pedagogisch leerlingvolgsysteem.  

 Kiezen van een (Cotan gekeurd) pedagogisch leerlingvolgsysteem.  

 Het optimaliseren van het gebruik van de computers in de groep met de bijbehorende 

(methodische) software.  

 

Schoolklimaat :  

 De leerlingen waarderen de school positief. 

 De school biedt een verzorgde indruk en is uitnodigend voor de leerlingen. 

 De leraren hanteren de afgesproken regels weloverwogen. 

 

 

HRG 2. Kwaliteitszorg 

Schoolleiding :  

Nader uitwerken en ontwikkelen van:  

 Competentie 3 (competent in het aansturen van professionals): het beste in medewerkers naar 

boven brengen en dienstbaar maken aan de organisatie. De directeur volgt hiervoor een 

opleiding supervisie en coaching.  

 Competentie 6 (competent in organisatieontwikkeling): samen met medewerkers en ouders 

verder ontwikkelen van een gedragen visie op onderwijs, opvoeding en organisatie. O.a. 

middels oriëntatie op nieuwe vormen van overleg, communicatie met ouders.  Leren van en 

met elkaar.  

 een integraal kwaliteitszorgsysteem per 1 augustus 2013.  

 aa gereikte er eterpu t I spe tie ezoek : de s hool heeft i zi ht i  de o der ijs ehoefte  
a  haar leerli gpopulatie . Dit etreft o erige s de ge i hte leerli ge .  Meenemen in 

ondersteuningsprofiel.  

 

 

HRG 3. Personeel 

Professionalisering : 

  De teamleden handelen vanuit een gemeenschappelijke visie over ontwikkeling en onderwijs.  

 De schoolleiding bevordert de actieve betrokkenheid van teamleden bij de verbetering van de 

kwaliteit van het onderwijs. 

 Relevante literatuur wordt regelmatig besproken in het team. 

 Teamleden van onze school hebben en/of ontwikkelen een specialisme. 

 

 

HRG 4. Interne communicatie  

 Evaluatie (juni 2012)van de nieuwe vergaderstructuur (werkgroepen- en bouwoverleg 

waarbinnen beleidsvoorbereiding plaatsvindt).  

 Nakomen van afspraken en elkaar hierop aanspreken. 

 Geri ht, ge u deld e  gestru tureerd o u i ere  olge s de stelregel eer ereike  et 
i der !   

 Opstellen intern communicatiebeleid (2012-2013)    

 

HRG 5. Marketing / externe communicatie 
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 De school stelt zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van ouders over het 

onderwijs en houdt daar rekening mee. Oriëntatie op vormen als ouderpanels, 

inloopmomenten en/of het jaarlijks organiseren van een ouderavond.  

 Opstellen extern communicatiebeleid (2013-2014) 

 

HRG 6. Administratie 

 Optimaal gebruiken en inzetten van ParnasSys. Duidelijke afspraken maken m.b.t. taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden t.a.v. diverse functionaliteiten van ParnasSys.  

 

HRG 7. Financiën (w.o. middelen)  

 Duurzaam omgaan met de (verbruiks-)materialen die in en rond school worden gebruikt.   

 Zorgen voor congruentie tussen waar we voor staan en gaan en de manier waarop dit wordt 

geuit in o.a. huisvesting, terreinen, onderhoud, verzorging, netheid, hygiëne, inventaris en 

apparatuur.    

 

 
Ontwikkelitems 

(HRG) 

2012 2013 2014 2015 

1.Onderwijs en 

leren  
 aanschaf en 

invoering methode 

godsdie st Le e d 
Water  

 uitwerken en 

vaststellen borging 

adaptief werken 

 oriëntatie 

coöperatief leren 

 invoering KIJK! – 

beredeneerd 

leerstofaanbod 

 oriëntatie 

wereldoriëntatie  

 oriëntatie vergroten 

zorgbekwaamheid 

leerkrachten middels 

teamscholing (o.a. 

HGW / aansluiten bij 

leerstijlen & 

kwaliteiten kinderen) 

 

 oriëntatie 

taalmethode 

 aanschaf methode 

wereldoriëntatie ?  

 vaststellen werkwijze 

coöperatief leren 

 implementatie 

nieuwe 

rekenmethode 

  

 vervanging methode 

taal 

 oriëntatie methode 

aanvankelijk lezen 

 implementatie 

nieuwe 

rekenmethode 

 vervanging methode 

aanvankelijk lezen 

 implementatie 

nieuwe taalmethode 

2. Kwaliteitszorg  vaststellen 

ondersteuningspro-

fiel (waarin 

inspectiepunt 

verwerkt)   

 oriëntatie 

pedagogisch LVS 

 collegiale consultatie 

 audit TQM 

 opleiding directeur 

supervisie en 

coaching 

 onderwijsbehoeften 

gewichtenleerlingen 

in kaart brengen  

 tevredenheidsonder- 

zoek (ouders, 

leerlingen of 

leerkrachten)  

 keuze en invoering 

pedagogisch LVS  

 integraal 

kwaliteitszorgsys-

teem (per 01 08 

2013)  

 tevredenheidsonder- 

zoek (ouders, 

leerlingen of 

leerkrachten) 

 e aluatie H‘G / ‘G s 
volgens cyclus 

 implementatie 

pedagogisch LVS  

 tevredenheidsonder- 

zoek (ouders, 

leerlingen of 

leerkrachten) 

 SWOT-analyse met 

alle betrokkenen 

m.b.t. schoolplan 

2016 – 2020  

 tevredenheidsonder- 

zoek (ouders, 

leerlingen of 

leerkrachten) 

3. Personeel 

 
 uitvoeren 

scholingsbeleid  

 invullen (potentiële) 

specialisten  
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 ontwikkelgesprek-

ken n.a.v. pop 

 oriëntatie gewenste 

specialismen  

  

 vormen van 

samenwerkend leren 

invoeren in 

communicatiestruc-

tuur 

 update visie  

4. Interne com- 

municatie 
 updaten en 

vaststellen 

Morgensterwijzer 

(nakomen van 

afspraken en regels, 

doorgaande lijnen) 

 oriëntatie intern 

communicatiebeleid 

 evaluatie nieuwe 

vergaderstructuur  

 vaststellen intern 

communicatiebeleid 

en interne 

communicatiestruc-

tuur   

   

5. Marketing 

(externe 

communicatie) 

 oriëntatie op 

ouderpanels 

 ouderavond 

organiseren  

 evaluatie onder-

/bovenbouwlocatie 

  

 vaststellen beleid 

ouderpanels  

 oriëntatie op extern 

communicatiebeleid 

 

 vaststellen extern 

communicatiebeleid 

 ouderavond 

organiseren  

 

6. Administratie  oriëntatie op adm. 

medewerker 

 optimaliseren 

gebruik ParnasSys 

(tvb vastleggen)  

  besluit nemen adm. 

medewerker 

 vaststellen beleid 

HRG Administratie  

 

7. Financiën / 

Middelen 
 duurzaam omgaan 

stimuleren middels 

afspraken 

Morgensterwijzer, 

schoonmaakproject 

 tbv vaststellen 

conciërge m.b.t. 

verzorging, 

huisvesting, 

terreinen, 

onderhoud, hygiëne, 

inventaris en 

apparatuur 

 begroting 2013  

  

 

 begroting 2014   

 paragraaf 

duurzaamheid 

uitwerken in 

Morgensterwijzer 

 begroting 2015  begroting 2016  

Ontwikkelitems 

(HRG) 

2012 2013 2014 2015 

 
 

 

4.7  De schoolleiding 

 

4.7.1 Visie 

De leidinggevende in het primair onderwijs is verantwoordelijk voor goed onderwijs aan kinderen in een 

kwetsbare leeftijd. Hij / zij levert een bijdrage aan de samenleving van morgen en vervult een 

voorbeeldfunctie in de school en haar omgeving. Vandaar de terechte eisen aan het prachtige vak van 

schoolleider.   

Het professionele handelen van leidinggevenden in het primair onderwijs kent acht domeinen van 

bekwaamheid. Deze bekwaamheidseisen zijn gebaseerd op de kerncompetenties voor onderwijskundig 

leiderschap uit de NSA beroepsstandaard. Bij onderwijskundig leiderschap gaat het zowel om 

persoonlijke als om organisatie-effectiviteit.  
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4.7.2 Doelen m.b.t. De schoolleiding 

 

1 Competent in zelfsturing  

Onderwijs is geen neutrale activiteit. Bekwame leidinggevenden handelen vanuit hun professionele 

identiteit en weten zich in hun handelen gedreven door persoonlijke en professionele waarden. Zij 

zijn zich bewust van hun specifieke leiderschapsrol en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Hiervoor zijn professioneel en maatschappelijk zelfbewust zijn de voorwaarden. Van 

leidinggevenden in het primair onderwijs vraagt dit reflectie, ontwikkeling.  

 

2 Intrapersoonlijk competent  

Onderwijs is complex en speelt zich af in een complexe werkelijkheid. Bekwame leidinggevenden 

bezitten denkkracht: het vermogen om adequaat informatie te verzamelen en te verwerken met als 

doel om complexe situaties te begrijpen, problemen en vraagstukken te verhelderen, hanteerbaar 

te maken of te voorkomen. Zij zijn kritisch en creatief, verkennen uiteenlopende 

oplossingsrichtingen en zijn besluitvaardig.  

 

3 Competent in het aansturen van professionals 

Goed onderwijs is met name een teamverantwoordelijkheid. Op basis van een gedeelde visie en 

met heldere doelen voor ogen zijn bekwame leidinggevenden in hun leidende rol in staat om het 

beste in medewerkers naar boven te brengen en dienstbaar te maken aan de organisatie. Zij zijn 

gericht op het creëren van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, zowel op individueel-, team- als 

organisatieniveau. Zij hebben aandacht voor hun medewerkers, bevorderen teamgeest en 

samenwerkingsbereidheid, stralen vertrouwen uit en delen leiderschap. 

 

4 Interpersoonlijk competent  

Goed leidinggeven is vooral goed communiceren. De daadkracht en de effectiviteit van 

leidinggevenden wordt in hoge mate bepaald door de wijze waarop zij communiceren en relaties 

onderhouden. Bekwame leidinggevenden bevorderen een positieve sfeer, hebben inzicht in het 

eigen gedrag en de invloed en effecten daarvan op anderen. 

 

5 Competent in het ontwikkelen, aansturen en begeleiden van het primaire proces  

In een school gaat het om het bieden van goed onderwijs. Bekwame leidinggevenden zien de 

ontwikkeling van kinderen als hun primaire verantwoordelijkheid. Zij hebben zicht op de 

ontwikkelingen in en de resultaten van het pedagogisch-didactisch, het vakinhoudelijk en het 

organisatorisch handelen in de school. Op grond daarvan geven zij vorm en inhoud aan de 

ondersteuning van het primaire proces, de onderwijsontwikkeling en de samenwerkingsrelatie met 

ouders. 

 

6 Competent in organisatieontwikkeling  

Goed onderwijs is in ontwikkeling. Bekwame leidinggevenden zijn in staat om samen met 

medewerkers, ouders en bestuur een gedragen visie op onderwijs, opvoeding en organisatie te 

ontwikkelen. Vanuit deze visie inspireert en motiveert een leider. Een bekwame leidinggevende zet 

de koers uit, stuurt bij en zorgt ervoor dat de organisatie op koers blijft en haar doelen haalt. 

 

7 Competent in organisatiebeleid en -beheer  

Goed onderwijs vraagt een goede organisatie. Bekwame leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor 

een veilige, effectieve en efficiënte organisatie. Zij scheppen rand voorwaarden, realiseren een 

optimale inzet van tijd, mensen en middelen en komen tot samenhangend beleid op basis van de 

visie van de organisatie. 

 

8 Competent in onderwijsondernemerschap  

Onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bekwame leidinggevenden werken actief 

samen met de omgeving. Zij anticiperen op ontwikkelingen, gaan doelbewust om met wet- en 
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regelgeving, omgevingseisen en ouders, maatschappelijke instellingen en andere organisaties die de 

school beïnvloeden. 

 

Voor een nadere uitwerking van de beroepsstandaard en bekwaamheidseisen van schoolleiders PO 

er ijze  e aar ro hure De 8 ek aa heidseise  oor de erkzaa hede  a  leidi gge e de 
aard in het primair o der ijs  : 
http://www.nsanederland.nl/projecten/bekwaamheidseisenpdf/De_8_bekwaamheidseisen.pdf  

 

4.7.3 Beoordeling 

 

De beoordeling van doelen vindt tevens plaats middels zelfreflectie, gesprekken met leerkrachten 

(functioneringsgesprekken), MT-leden, ouders (MR) en formele gesprekken met de bovenschoolse 

directeur. De verbeteraspecten worden opgenomen in het schoolverbeterplan. 

 

4.7.4 Verbeterdoelen ( zie ook hoofdstuk 4.6 het kwaliteitsprofiel) 

Competentie 3 (o.a. door de opleiding supervisie en coaching) en 6 (uitbouwen communicatie met 

ouders m.b.t. gewenste schoolontwikkeling, leren met en van elkaar).    

 

 

http://www.nsanederland.nl/projecten/bekwaamheidseisenpdf/De_8_bekwaamheidseisen.pdf
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4.8  Evaluatie van de beleidsterreinen van het schoolontwikkelplan  
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4.9    Doelstelling 

Zoals geschreven willen we middels invoering van een integraal kwaliteitszorgsysteem het volgende 

bereiken: 

a. het concretiseren van onze uitgangspunten (zie 3.1. en 3.2) 

b. meer betrokkenheid van de medewerkers 

c. een transparante organisatie met zelflerend en zelfsturend vermogen  

d. minimaal voldoen aan de ons gestelde eisen  

 

Hoe willen we dit bereiken ?  

 Directeur heeft de opleiding TQM (Totaly Quality Mangament ) bij Windesheim gevolgd.  

 Actief betrekken en informeren van medewerkers m.b.t. uit te werken items van het integrale 

kwaliteitszorgssysteem. Zoveel mogelijk ownership per resultaatgebied.  

 Georganiseerd overleg met medewerkers volgens richtlijnen interne communicatie.   

 Gefaseerde opbouw – zie beleidsvoornemens – met allereerst vastleggen beleid interne 

communicatie.  

 

4.10   Hoe ordenen we mogelijke maatregelen, activiteiten en processen ? 

We gebruiken het hierboven uitgewerkte ordeningsprincipe met HRG (hoofdresultaatgebieden) en RG 

(resultaatgebieden). Per HRG worden tvb (taken – eigenlijk de resultaatgebieden, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden) geïnventariseerd en verdeeld. Hier willen we volgend jaar 

ee gaa  egi e . )ie de pla i g o t ikkelite s . Hiero der olgt ee  oor eeld a  zo  orde i g. 
Voor alle duidelijkheid :  

Bevoegdheid (zwart vierkant): het recht tot het uitvoeren van een activiteit (dus wat iemand mag).  
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Verantwoordelijkheid (open vierkant): de plicht van een persoon om verantwoording af te leggen (dus 

wat iemand moet). Een taak is wat iemand doet of moet doen. 

Een bevoegdheid is delegeerbaar, een verantwoordelijkheid in principe niet. De manager die een 

bevoegdheid aan één van zijn medewerkers delegeert, blijft zelf ook (eind-) verantwoordelijk. Een 

bevoegdheid is wat iemand mag, een verantwoordelijkheid is wat iemand moet en een taak is wat 

iemand moet doen of doet. 

Delegeren: overdragen van bevoegdheden aan een ondergeschikte persoon of groep in de hiërarchie. 

Een gedelegeerde bevoegdheid kan men opvatten als een blijk van vertrouwen.   

 

      De Morgenster 
Voorbeeld Hoofdresultaatgebied: Onderwijs HRG 

Onderwijsvoorbereiding en -uitvoering 

 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

(TVB) 

Datum: jan. 2013  

 

Bestuur (bovenschools dir.) 

directeur 

MT-lid 

onderbouwcoördinator 

bovenbouwcoördinator 

groepsleerkracht 

ib-er 

ict-er 
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Onderwijsbeleid   ■ □           

Jaarplan 2013 (activiteitenplan)  ■            

Jaarprogramma (lesroosters)   ■    □        

Onderwijsprogramma       ■        

Pedagogisch klimaat  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■     

Onderwijsorganisatie   ■ □           

Leerstofaanbod  ■    □        

 doorgaande lijn    ■ ■ □        

 methodegebruik    ■ ■ □        

Didactisch handelen      ■        

Begeleidingssysteem   ■ □   □ □ □      

Leertijd  ■    □        

Leerlingenzorg      □ ■       

Zorgbeleid       □ ■ □      

 leerlingvolgsysteem       ■ □ □     

 leerlingbespreking       ■ □      

Toetsen      □ ■ □      
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ICT ondersteunend onderwijs      □   ■     

 

TVB s i  s hool – aanpak komende vier jaar. 

Een verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoals hierboven is natuurlijk nog 

veel te grof. Achter de resultaatgebieden zullen dus nog andere afspraken, documenten, procedures, 

roosters, instructies moeten zitten om duidelijkheid te verschaffen. Toch is dit de enige manier om ons 

onderwijs efficiënt en effectief te laten zijn. Iedereen wordt op de juiste plaats ingeschakeld, weet waar 

zij/hij aan toe is en wat er wordt verwacht, kortom het werkplezier wordt groter.  

 

4.11   Kwaliteitsbewaking  

 

Beginsituatie (Input) 

Door het voeren van een toelatingsbeleid voor leerlingen, waarbij van ouders gevraagd wordt de 

grondslag en de doelstelling van de school minimaal te respecteren, wordt gelet op de 

instroom. Door het hanteren van vastgesteld benoemingsbeleid voor personeel, waarbij van hen 

gevraagd wordt de grondslag en de doelstelling van de school te onderschrijven, wordt gewaakt  

over de identiteit van de school. Daarnaast wordt in de sollicitatieprocedure nagegaan of de 

sollicitant wat identiteit en kwaliteit betreft, past in het team van de school.  

De i e ko e de leerli ge  he e  oor zo  13 % (peiling 01 02 2012) een leerlinggewicht van 0,30 

of meer. Bijna alle kinderen heeft voor het begin van de schoolperiode een peuterspeelzaal bezocht.  

 

Output 

De opbrengsten komen ieder jaar in het jaarverslag aan de orde. Aan het eind van de schoolloopbaan 

van de leerlingen is het de vraag of wij de beoogde doelen bereikt hebben. Cognitieve leerdoelen zijn 

eet aar . Het o erdrage  a  ee  le e so ertuigi g o eree ko stig de gro dslag, het op oede  a  
de leerlingen zijn niet toetsbaar door papier en pen. De resultaten hiervan moeten vooral merkbaar en 

voelbaar zijn en komen tot uitdrukking in denken, spreken en handelen. 

Aan het eind van de basisschool moeten de leerlingen voldoen aan de eisen van de kerndoelen. De 

leerresultaten worden gemeten door het afnemen van een eindtoets. 

 

Wijze van beoordelen van tussen- en eindresultaten – het proces van kwaliteitsbewaking 

We dragen zorg voor de identiteit en een goed pedagogisch klimaat door activiteiten genoemd bij 3.1 

t/m 3.4. Een identiteit en een pedagogisch klimaat vanuit een gezamenlijk erkende 

grondslag en daarop gegronde visie op opvoeden en onderwijzen.  

De identiteit en het pedagogisch klimaat van de school laten zich niet altijd meten. Het moet ge oeld  

worden. Voelen heeft met waarderen te maken en heeft daarmee een zekere subjectiviteit. 

Het is daarom van belang dat het ee  geza e lijk oele  is. Toch zullen we er niet aan kunnen 

ontkomen om meetbare gegevens te verzamelen om tot een verantwoorde evaluatie en evt. aanpak te  

komen. Te denken valt aan interviews, enquêtes, vragenlijsten en gesprekken m.b.t. leerlingen, ouders, 

leraren en geledingen.  

 

Het e ake  a  deze k aliteit krijgt gestalte door deze o der erpe  op de age da  te 

hebben, te bespreken en te toetsen aan de grondslag en doelstelling van de school. Een aantal 

elementen uit het pedagogisch klimaat laat zi h ete . )o is het eet aar  hoe eel 
vechtpartijen zich voordoen, of er treitergedrag openbaar gekomen is, enz..  

Als school zijn we verplicht om een pedagogisch leerlingvolgsysteem op te gaan zetten. Ook daaruit 

zullen gegevens komen die bruikbaar zijn voor de evaluatie.  

De kwaliteitsbewaking van het proces is sterk gekoppeld aan het functioneren van de leerkracht. Binnen 

de school wordt veel aandacht gegeven aan bevordering van kennis, inzicht en vaardigheden van 

leraren. Steeds wordt aan verbetering hiervan gewerkt door het stimuleren – via pop en 

gesprekkencyclus – van de ontwikkeling van leerkrachten. De directeur bewaakt de kwaliteit van het 

primaire proces door het praktiseren van het intern communicatiebeleid en de genoemde activiteiten in 
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hoofdstuk 3. De kwaliteitsbewaking van het proces bij leerlingen vindt plaats door het hanteren van een 

webbased leerlingvolgsysteem / leerlingadministratieprogramma genaamd ParnasSys.  

In de groepen 1 en 2 gebruiken we KIJK! Dit is een praktisch ontwikkelingsvolgsysteem om te 

observeren en te registreren. KIJK! bevat ontwikkelingslijnen van het kind. Ze zijn gebaseerd op 

ervaringen in de praktijk en wetenschappelijk onderzoek. Bij het werken met KIJK! geeft de leraar op 

basis van zijn of haar professionele observatie aan in welke ontwikkelingsfase een kind zich bevindt. 

Door ook te kijken naar de basiskenmerken, de betrokkenheid bij de activiteiten en de eventuele 

aanwezigheid van risicofactoren ontstaat een compleet beeld van de ontwikkeling. Aan de hand hiervan 

kan de leraar de juiste keuzes maken op pedagogisch, didactisch en organisatorisch vlak.  

De (onderwijs)resultaten worden o.a. tijdens de volgende activiteiten geëvalueerd: 

 groepsbespreking met de ib-er (leerlingresultaten, voorbereiding op leerlingbespreking) 

 leerlingbespreking per bouw 

 overleg ib-er en directeur 

 overleg ondersteunende onderwijsassistent en groepsleerkracht 

 overleg ict-er en directie 

 functioneringsgesprek  

 toetsbespreking bij bouwvergadering 

 halfjaarlijkse evaluatievergadering 

We willen ons evaluatiesysteem gaan optimaliseren (dus eerder de juiste informatie omtrent de 

resultaten beschikbaar hebben) om adequater te kunnen reageren op opvallende ontwikkelingen, we 

laten ons nu nog te vaak verrassen. Dit heeft ook te maken met het optimaler gebruiken van de 

mogelijkheden van ParnasSys. Ook moet dan duidelijker worden wie wanneer met wie gaat 

o trolere  of e aluere  of de doelstelli g a  het jaar gehaald is.  
 

4.12   De besluitvormingsmiddelen 

Zie ook CNS communicatiebeleid.  

Intern communicatiebeleid dient nog te worden opgesteld en vastgesteld.   

 

Momenteel functioneren de volgende overlegsituaties: 

  

managementteam overleg 

  

directieoverleg (directeur en locatieleidster)  

 

ib-directieoverleg (ib-ers en directeur) 

 

teamvergadering (plenair, bouw, werk, leerlingbespreking, studie) 

zie doc. Zorgstructuur, doc. Morgensterwijzer en doc. Vergaderplanning  

 

overleg werkgroepen / commissies n.a.v. taakbeleid 

 

medezeggenschapsraad 

zie ook doc. reglement MR.   

 

oudercommissie 

Op onze school functioneert een actieve oudercommissie. Deze raad heeft geen functie in 

besluitvormingsprocedures. De ouderraad heeft tot doel de samenwerking tussen ouders en school, 

alsmede de onderlinge contacten tussen de ouders, te bevorderen. Zij probeert dit doel te bereiken 

door het actief ondersteunen van het schoolteam bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten 

volgens het schoolprogramma, het ondernemen van activiteiten gericht op onderhouden, verbeteren 

en waar mogelijk uitbreiden van de schoolvoorzieningen, alsmede het organiseren van, dan wel 

ondersteunen bij informatie en themabijeenkomsten en feestelijke gelegenheden. 
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4.13    Ondersteuning bij uitvoering activiteiten 

Voor het invoeren en uitvoeren van ons integraal kwaliteitszorgsysteem heeft de directeur de opleiding 

TQM Wi deshei  ge olgd. Jaarlijks is er ee  terugko dag aarop de oud-cursisten elkaar rondom 

TQM-ontwikkelingen adviseren, op de hoogte houden en/of een audit uitvoeren. Op zijn beurt zal de 

directeur zijn medewerkers begeleiden bij het uitvoeren van kwaliteitszorgactiviteiten.  

 

4.14  Conclusies 

Uiteindelijk willen we dus – middels het werken volgens ons integraal kwaliteitszorgsysteem – alles in 

beeld krijgen wat met de kwaliteit van ons onderwijs heeft te maken. Ons ordeningsprincipe (tvb en 

relatie met hrg en rg) maakt de organisatie transparant, betrekt de medewerkers nog meer bij het 

primaire proces.  Door de interne communicatie beter in te richten willen we meer tijd krijgen voor 

onze kernactiviteiten. Op school moet worden onderwezen !  
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Hoofdstuk 5 Personeel 
 

5.1  Visie op personeelsbeleid. 

Personeelsbeleid is niet weg te denken in welke beroepsgroep dan ook. Voor ons betekent het geven 

a  goed o der ijs  dat het staat of alt et goed perso eel . Daaro  is perso eelsbeleid van 

wezenlijk belang. Personeelsbeleid wordt voortdurend vanuit verschillende invalshoeken onder de 

aandacht gebracht. Deze invalshoeken zijn o.a. de overheid (maatschappelijke eisen; waarden en 

normen), de opleiding/beroepsgroep (te behalen vaardigheden), de vakbonden (rechten en plichten) en 

niet op de laatste plaats de school (wat voor leerkracht heb ik nodig voor mijn onderwijs) 

Mensen en middelen horen in school bij elkaar en moeten op elkaar worden afgestemd. Zij dienen een 

gezamenlijk doel: de missie van de schoolorganisatie. 

Integraal personeelsbeleid staat voor het systematisch afstemmen van kennis en vaardigheden van de 

medewerkers op de visie en missie en op de hiervan afgeleide inhoudelijke, onderwijskundige en 

organisatorische doelen van de school. 

 

5.2  Uitwerking personeelsbeleid 

Het bevoegd gezag draagt zorg voor het up to date houden van de verplichte beleidsdocumenten.  

Zie handboek CNS 2010.  

 

5.2.1  Personeelsbeleidsplan 

- Benoemings- en ontslagbeleid is vastgesteld op 13 april 2010.  

- Mobiliteitsbeleid is voorlopig vastgesteld op 20 januari 2011.  

- Functiebouwwerk is vastgesteld op 14 september 2010 en aangevuld (m.b.t. leerkracht LB) op 

16 november 2010.  

- Beleidsnotitie competenties is vastgesteld op 26 oktober 2010.  

 

5.2.2.  Sociaal jaarverslag  

In het sociaal jaarverslag worden de resultaten van het gevoerde personeelsbeleid beschreven en 

geëvalueerd. 

Hierbij wordt onder meer aandacht geschonken aan de vraag of 

de gestelde doelen zijn bereikt, de planning is gerealiseerd, de inzet van de beschikbare middelen en de 

gekozen werkwijze hebben voldaan ten aanzien van taakverdeling en taaktoedeling, instrumenten en 

richtlijnen en het beschikbare budget.  

Elke school maakt haar eigen sociaal jaarverslag. Dit moet jaarlijks in september worden vastgesteld.  

 

5.2.3.  Begeleiding beginnende leerkrachten 

Dit document is 26 oktober 2010 vastgesteld.  

 

5.2.4.  Managementstatuut 

Dit document is december 2008 vastgesteld.  

 

5.2.5.  Deeltijdarbeid. 

Het beleidstuk deeltijdarbeid is vastgesteld in 2006. Doel van het deeltijdbeleid is te komen tot een 

maximale afstemming tussen de gestelde doelen van de organisatie en de persoonlijke wensen van de 

individuele werknemer. 

 

5.2.6.  ARBO-beleid (waaronder verzuimbeleid) 

Doel van het ARBO-beleid is het verhogen van de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van het 

personeel en de leerlingen in en nabij de school. Het vastgestelde ARBO-beleid is aan evaluatie en 

herziening toe. Arbeidsomstandigheden beleid is vastgesteld op 13 april 2010.  

De nota ziekteverzuimbeleid is vastgesteld op 11 november 2011.  

 

5.2.7.  Taakbeleid 



Schoolplan CNS De Morgenster  2012 – 2016 

 47 

Op verenigingsniveau is het taakbeleid en het taaktoedelingsbeleid vastgesteld. Op schoolniveau wordt 

uitvoering gegeven aan het taakbeleid. Taakbeleid dient ertoe om binnen de schoolorganisatie een 

evenwichtige verdeling van werkzaamheden onder de werknemers te bewerkstelligen. Uitgangspunt 

hierbij is dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de kennis, vaardigheden en mogelijkheden 

van de individuele werknemer. Het taakbeleid is vastgesteld op 14 september 2010.  

 

5.2.8. Nascholingsbeleid  

Dit document is vastgesteld op 26 oktober 2010.  

 

5.2.9.  Beloningsbeleid 

Dit document is vastgesteld op 13 april 2010. 

 

5.2.10.  Doelgroepenbeleid. 

Het doelgroepenbeleid is vastgesteld op 26 oktober 2010. Doel van het beleid is het opheffen van 

achterstanden en het bevorderen van een evenwichtige vertegenwoordiging van personeelsleden 

behorende tot bepaalde minderheidsgroepen. 

 

5.2.11.  Functioneringsgesprekken. 

De direct leidinggevende voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leerkrachten. Deze 

systematiek voldoet in de praktijk goed. Doel van de functioneringsgesprekken is het beter laten 

functioneren van het personeel en daarmee de organisatie. Dit document is vastgesteld in april 2004.  

 

5.2.12.  Beoordelingsgesprekken. 

De direct leidinggevende voert eens in de twee jaar een beoordelingsgesprek met de leerkrachten. Doel 

van het beoordelingsgesprek is vast te stellen welke aspecten van de taakuitoefening goed/voldoende 

gaan en welke aspecten voor verbetering vatbaar zijn. 

De notitie beoordelingsgesprekken zal zo herzien moeten worden dat de notitie in de praktijk 

toepasbaar is. De zeven competenties behorend bij de bekwaamheidseisen waaraan een leerkracht 

moet voldoen, zullen hierin verwerkt worden (zie blz. 22). Dit deelplan is vastgesteld op 13 april 2010.  

 

5.2.13.  Klachtenregeling w.o. seksuele intimidatie. 

Binnen de Vereniging voor CNS-Nunspeet is een klachtenregeling vastgesteld op 08 september 2009. In 

deze regeling staat de handelswijze beschreven in geval van een klacht. De klacht kan betrekking 

hebben op het begeleiden van leerlingen, strafmaatregelen tegen leerlingen en beoordeling van 

leerlingen. Het kan ook de schoolorganisatie betreffen of over seksuele intimidatie, geweld of pesten 

gaan. 

 

5.2.14  Veiligheidsbeleid 

In iedere school is een veiligheidsbeleid aanwezig. Dit bestaat uit het noodplan en het pestprotocol. 

 

5.2.15  Communicatiebeleid  

Dit document is vastgesteld op januari 2008.  

 

5.2.16  Strategisch beleidsplan  

Dit document is vastgesteld in januari 2009.  

 

 

5.3  Formatiebeleid 

Personeelsleden binnen de Vereniging voor CNS hebben een bestuursbenoeming. Vanuit dit gegeven 

bevordert het bestuur de mobiliteit van het personeel als verwoord in het beleidsstuk mobiliteit. De 

formatie voor de scholen wordt jaarlijks in goed overleg tussen de directies en het bovenschool 

management met het bestuur vastgesteld. De inzet van de formatie wordt in overleg met het personeel 

van de school geregeld door de schooldirecteur. 
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Hoofdstuk 5.4  Professionalisering 

 

5.4.1 Visie 

 

Onze visie op onderwijs en ontwikkeling is in november 2006 vastgelegd (zie blz.10)  Vastgelegde visie 

heeft betrekking op: de ononderbroken ontwikkeling, zelfstandig werken, omgang met kinderen en 

specifiek(er) op: leer- en gedragsproblemen, pedagogisch en didactisch handelen, levensbeschouwelijke 

identiteit, regels en afspraken, onderwijs aan jonge kinderen en het bereiken van minimum doelen.  

 

5.4.2 Doelen m.b.t. professionalisering 

 

1. De teamleden handelen vanuit een gemeenschappelijke visie over ontwikkeling en onderwijs. 

2. De teamleden ervaren een grote mate van collegialiteit. 

3. De schoolleiding bevordert de actieve betrokkenheid van teamleden bij de verbetering van de 

kwaliteit van het onderwijs. 

4. De schoolleiding ondersteunt en stimuleert de teamleden bij hun werk. 

5. De schoolleiding zorgt voor de opvang en coaching van (beginnende) teamleden. 

6. De schoolleiding bevordert de professionele ontwikkeling van de teamleden. 

Deskundigheidsbevordering verdelen we in drie typen: teamgericht, individuele nascholing en 

persoonlijke ontwikkeling. De eerste twee worden opgenomen in een nascholingsplan (jaarlijks bij 

te stellen). 

7. De schoolleiding bevordert dat leraren over voldoende deskundigheid kunnen beschikken voor hun 

functioneel gebruik van ICT van hun onderwijs. 

8. De school zorgt voor een functionele begeleiding van stagiairs en leraren-in-opleiding. 

9. Relevante literatuur wordt regelmatig besproken in het team. 

10. De tea lede  es hikke  o er hogere og itie e aardighede . 
11. De teamleden beschikken over visie, over een duidelijk werkconcept; ze zijn bereid visie/concept bij 

te stellen. 

12. Teamleden denken mee over het beleid van de school. 

13. Teamleden werken planmatig. 

14. Teamleden van onze school hebben en/of ontwikkelen een specialisme. 

15. De directeur bezoekt de klassen, observeert en bespreekt het pedagogisch-didactisch handelen van 

de teamleden, toont waardering en maakt problemen bespreekbaar. 

 

5.4.3 Beoordeling 

 

De beoordeling van doelen vindt plaats door de leraren zelf(reflectie), halfjaarlijkse evaluatie van het 

jaarplan, tevredenheidsonderzoeken, gesprekken met leerlingen en ouders en bij functionerings-, 

beoordelings- en popgesprekken n.a.v. klassenbezoeken door directie en groepsconsultaties door ib-

ers. Zie ook hoofdstuk 3.8 De leraar. De gehanteerde kijklijst bevat de doelen die we hebben opgesteld 

bij Professionalisering (zie punt 5.4.2.). De verbeteraspecten worden opgenomen in het 

schoolverbeterplan. 



Schoolplan CNS De Morgenster  2012 – 2016 

 49 

 

5.4.4 Verbeterdoelen (zie ook hoofdstuk 4.6 het kwaliteitsprofiel) 

 

Verbeterdoelen zijn 1,3, 9 en 14.  

Voor de uitwerking van deze verbeterdoelen verwijzen we naar hoofdstuk 4.6 (schoolverbeterplan).  
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Hoofdstuk 6 Interne communicatie  
 

6.1  Organogram   (opmerking : OR / MR moeten naast Directeur / Team worden gesitueerd, want 

   er is geen sprake van een lijnfunctie)  
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6.2  Groeperingsvorm(en) 

 

Op onze school worden de kinderen verdeeld over zgn. jaargroepen. Dat betekent, dat kinderen van 

ongeveer dezelfde leeftijd in één groep zitten. Zij krijgen in principe dezelfde leerstof. Maar de grote 

verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau (zichtbaar gemaakt door een goed leerlingvolgsysteem) 

maken het noodzakelijk om binnen ons systeem van convergente differentiatie plaats in te ruimen voor 

begeleiding van individuele leerlingen. Deze begeleiding dient in principe binnen de klas door de 

leerkracht zelf uitgevoerd te worden. Een voorwaarde om dat te bereiken is een goed uitgevoerd 

klassenmanagement door de leerkrachten, een goede instructie kwaliteit en een goed taakgerichtheid 

van de leerlingen. Daartoe dient de leerkracht de principes van zelfstandig werken, directe en gelaagde 

instructie en effectieve leertijd goed te beheersen. 

De principes van adaptief onderwijs worden dan zo mogelijk in de praktijk gebracht – zie document 

Adaptief onderwijs op de Morgenster. 

 

6.3  Regels en afspraken 

 

Op alle scholen zijn duidelijke afspraken c.q. schoolregels. Deze regels worden regelmatig onder de 

aandacht van de kinderen gebracht. Ook de ouders worden via schoolkrant, nieuwsbrieven en 

informatiebijeenkomsten op de hoogte gesteld. Ook de leerkrachten houden zich aan de regels. 

Daartoe is op onze school een gedragscode opgesteld. Deze is astgelegd i  de Morge ster ijzer . 

 

Gedragscode: 

 

1. De leraar houdt zich aan de begin- en eindtijden van de school d.w.z. een kwartier voor schooltijd 

tot een half uur na schooltijd. 

2. De leraar zorgt voor een goede lesvoorbereiding. 

3. De lesplanning van de dag/week staat in de klassenmap. 

4. De leraar komt gemaakte afspraken na. 

5. De leraar accepteert en spreekt positief over anderen (collegae,leerlingen,ouders). 

6. De leraar spreekt kritiek op de juiste plaats en wijze uit. 

7. De leraar heeft vertrouwen in anderen (collegae,leerlingen,ouders). 

8. De leraar gaat correct om met vertrouwelijke gegevens of afspraken. 

9. De leraar geeft aan wat hem/haar belemmert in de uitoefening van zijn/haar taken/functie. 

10. De leraar handelt consistent (eerlijk en oprecht). 

11. De leraar discrimineert niet en is rechtvaardig. 

12. De leraar behandelt anderen vriendelijk en correct. 

13. De leraar luistert goed.  

14. De leraar stelt zich hulpvaardig op. 

15. De leraar draait mee in de teamweekopeningen en / of - sluitingen. 

16. De leraar draait mee met de binnen / buitenschoolse activiteiten. 

17. De leraar respecteert de geloofsovertuiging van anderen( collegae, kinderen,ouders). 

 

 



Schoolplan CNS De Morgenster  2012 – 2016 

 52 

6.4  Communicatie Intern 

 

6.4.1 Visie 

 

Hoofddoelstelling hierbij is : de informatiestromen en – processen zodanig inrichten dat er goed 

onderwijs gegeven kan worden. Interne communicatie is de rode draad waarmee we goed onderwijs en 

de gewenste schoolontwikkeling kunnen realiseren. Middels allerlei vormen van overleg en 

communicatiemiddelen worden betrokkenen uitgedaagd om te participeren. Hiermee wordt 

betrokkenheid gecreëerd die onontbeerlijk is voor het realiseren van onze doelstellingen. Zeggen wat je 

doet en doen wat je zegt moet de norm worden ! Evenals zorgvuldig en initiatiefvol communiceren. Zie 

hiervoor ook de Morgensterwijzer. Wat betreft communicatie met de ouderraad verwijzen we naar 

5.5.3. 

 

6.4.2 Doelen m.b.t. communicatie Intern  

 

1. Het beleidsmatig overleg tussen de school en het bevoegd gezag is gericht op optimalisering van de 

kwaliteit van het onderwijs. 

2. Het overleg in het managementteam van de school is gericht op optimalisering van de kwaliteit van 

het onderwijs. 

3. Het overleg binnen het team is gericht op de optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs. 

4. Er is regelmatig overleg tussen de school en de medezeggenschapsraad over beleidsmatige en 

onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. 

5. Er is regelmatig overleg tussen de school en de ouderraad over allerlei, vooral huishoudelijke zaken. 

6. Er is regelmatig overleg (1x in de drie maanden) met de coördinatoren van de tussenschoolse 

opvang. 

7. De leraren houden een dagelijks klassenboek bij. 

8. De directeur voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met team-leden. 

9. De directeur geeft minimaal twee-wekelijks een informatieblad uit. 

 

6.4.3 Beoordeling 

De gehanteerde kijklijst bevat de doelen die we hebben opgesteld bij Interne communicatie. De 

beoordeling van doelen vindt plaats door de leraren zelf(reflectie), halfjaarlijkse evaluatie van het 

jaarplan, tevredenheidsonderzoeken, gesprekken met leerlingen en ouders en bij functionerings- en 

popgesprekken n.a.v. klassenbezoeken door directie en groepsconsultaties door ib-ers. De 

verbeteraspecten worden opgenomen in het schoolverbeterplan. 

 

6.4.4 Verbeterdoelen ( zie ook hoofdstuk 4.6 het kwaliteitsprofiel)   

 

 Evaluatie (juni 2012)nieuwe vergaderstructuur (werkgroepen- en bouwoverleg waarbinnen 

beleidsvoorbereiding plaatsvindt).  

 Nakomen van, elkaar aanspreken op afspraken 

 Gericht, gebundeld en gestructureerd o u i ere  olge s de stelregel eer ereike  et 
i der !   

 Opstellen intern communicatiebeleid (2012-2013)   
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Hoofdstuk 7 Externe communicatie & marketing  
 

 

7.1  Externe Communicatie 

 

7.1.1  Visie 

De school vindt het belangrijk dat er functionele contacten zijn met voorschoolse voorzieningen, 

voortgezet onderwijs, schoolbegeleiding, opleiding- en nascholingsinstituten, overheid, GGD, sport en 

cultuur en diverse relevante instellingen. 

Verder participeert de school actief binnen het samenwerkingsverband en andere netwerken in de 

regio. Deze contacten staan beschreven in het zorgplan. Tevens zijn wij actief betrokken bij het overleg 

met de gemeente (LEA – locale educatieve agenda). 

 

7.1.2 Doelen m.b.t. Externe communicatie 

 

1. De school onderhoudt functionele contacten met voor- en naschoolse voorzieningen. 

2. De school onderhoudt functionele contacten met scholen voor voortgezet onderwijs. 

3. De school onderhoudt functionele contacten met de schoolbegeleidingsdienst. 

4. De school participeert actief binnen het samenwerkingsverband en andere netwerken in de regio. 

5. Het aandeel van de school binnen het samenwerkingsverband is vastgelegd in het zorgplan. 

6. De school onderhoudt functionele contacten met opleidingen en nascholingsinstituten. 

7. Het aandeel van de school binnen het gemeentelijk overleg is vastgelegd in het plan LEA (locale 

educatieve agenda).  

8. Het zorgplan van het samenwerkingsverband SWV voldoet aan de wettelijke voorschriften. 

9. De school onderhoudt contacten met diverse overheidsinstellingen. 

10. De school onderhoudt functionele contacten met instellingen voor lichamelijke en geestelijke zorg. 

11. De s hool o derhoudt o ta te  et i stelli ge  oor  sport e  ultuur . 

12. De school onderhoudt functionele contacten met diverse relevante instellingen. 

13. De school onderhoudt functionele contacten met andere (bao-)scholen. 

 

7.1.3 Beoordeling 

 

De beoordeling van de doelen en genoemde kernkwaliteiten vindt minimaal een keer per 4 jaar plaats, 

op een nader te bepalen wijze. 
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7.2 Communicatie met ouders 

 

7.2.1 Visie 

 

Wij vinden een open communicatie met ouders van groot belang. Wij betrekken hen actief bij 

schoolactiviteiten. Ook stellen wij ons open voor de opvattingen en verwachtingen van ouders over het 

onderwijs. De school geeft functionele informatie d.m.v. schoolgids, nieuwsbrief, website, open 

lesmorgen, kennismakingsavonden, informatie- en spreekavonden. Tijdens spreekavonden informeren 

wij de ouders over de voortgang van hun kind. 

 

7.2.2 Doelen m.b.t. communicatie met ouders 

 

 De school betrekt de ouders bij schoolactiviteiten. 

 De school stelt zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van ouders over het 

onderwijs en houdt daar rekening mee. 

 De school informeert ouders op een functionele wijze(schoolgids) over de kenmerken van de 

school. 

 De school informeert ouders regelmatig over de actuele gang van zaken op school. 

 De leraren laten zich informeren over de opvattingen en bevindingen van ouders over de 

ontwikkeling van hun kind op school en thuis. 

 De leraren informeren ouders regelmatig over de voortgang in de ontwikkeling van hun kind. 

 De leraren stimuleren onderwijsondersteunend gedrag van ouders in de thuissituatie. 

 De directie/de leraren staan optimaal open voor spontane communicatie. 

 

7.2.3 Beoordeling 

 

De beoordeling van doelen vindt plaats middels gesprekken met leraren en ouders, het houden van 

tevredenheidsonderzoeken, het onderhouden van contacten met de medezeggenschapsraad en 

ouderraad.  De verbeteraspecten worden opgenomen in het schoolverbeterplan. 

 

7.2.4 Verbeterdoelen ( zie ook hoofdstuk 4.6 het kwaliteitsprofiel)   

 De school stelt zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van ouders over het 

onderwijs en houdt daar rekening mee. Oriëntatie op vormen als ouderpanels, inloopmomenten 

en/of het jaarlijks organiseren van een ouderavond.  
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Hoofdstuk 8 Administratie  
 

8.1 Visie 

 

De school voert o.a. een overzichtelijke leerling- en verzuimregistratie (ParnasSys) 

De voor ouders relevante informatie staat in de schoolgids en op de website vermeld. In ons schoolplan 

wordt het beleid m.b.t. kwaliteit en ontwikkeling van ons onderwijs beschreven. De hieruit afgeleide 

jaarplannen worden met betrokkenen gecommuniceerd, geëvalueerd en evt. bijgesteld.  

 

8.2 Doelen m.b.t. schooladministratie en schoolprocedures 

 

1. Het schoolplan beschrijft het beleid dat binnen de school wordt gevoerd met betrekking tot de 

kwaliteit van het onderwijs.  

2. De schoolgids bevat op een functionele wijze de voor ouders belangrijke kenmerken van de school. 

3. De school voert een overzichtelijke administratie van de inschrijving, de uitschrijving en van de 

gegevens van de leerlingen en hun ouders die noodzakelijk zijn voor de bekostiging. 

4. De school voert een overzichtelijke registratie van het verzuim van de leerlingen. 

5. De school beschikt over een document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de 

directeur waarin het beleid van het bevoegd gezag op dit terrein is vastgelegd. 

6. De school beschikt over een klachtenregeling. 

 

Het onderwerp schooladministratie en schoolprocedures en de doelen daarbij heeft onze school 

vertaald in de competentie schooladministratie en schoolprocedures. 

 

8.3 Beoordeling 

 

De beoordeling van de doelen en genoemde kernkwaliteiten vindt minimaal een keer per 4 jaar plaats, 

op een nader te bepalen wijze. 
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Hoofdstuk 9 Financieel beleid. 
 

 

9.1.   Visie op financieel beleid 

 

Met de komst van de lumpsum financiering dient men zich in de CNS scholen steeds meer bewust te 

worden van de financiële consequenties van beleidskeuzes en handelingen. De financiële component is 

immers onlosmakelijk verbonden met alle beleidsterreinen. Dat betekent niet dat in alle zaken de 

financiën het primaat moet krijgen, maar wel dat de financiële dimensie in besluit- en beleidsvorming 

niet kan ontbreken. 

 

9.2 Financiële hoofddoelstellingen: 

 

a. Een gezonde financiële positie, die de continuïteit van de school waarborgt 

b. Creëren van ruimte of voorwaarden voor het bereiken van de doelen van de verschillende 

beleidsterreinen. 

 

9.3  Financiële beleidskeuzes. 

 

De scholen van de Vereniging voor CNS te Nunspeet hebben hun financiële beleid beschreven in het 

strategisch beleidsplan van de Vereniging hoofdstuk 5. Dit beleid is praktisch uitgewerkt in de op alle 

scholen aanwezige beschrijving van de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC). 

Het administratiekantoor Dyade verzorgt de financiële administratie voor de CNS scholen. De afspraken 

met Dyade zijn vastgelegd in een contract. 

Bij het ake  a  fi a iële eleidskeuzes staat e traal de geda hte: Wat is odig o  het huidige 

pri aire pro es i  sta d te ku e  houde  da  el te er etere ?  Bela grijk is daar ij dat de 
leerkrachten de mogelijkheid krijgen om, binnen de daartoe gestelde kaders, verbeteringen te initiëren. 

Met behulp van de Velo cijfers stelt de school zelf zijn vraagbudget op. Door gebruik te maken van 

vraagbudgetten krijgt de school de mogelijkheid om zelf het primaire proces naar eigen inzicht van 

financiële middelen te voorzien. De begroting van de school wordt zo door de school zelf in overleg met 

het bovenschools management opgesteld. 

Naast deze formele begroting wordt er gewerkt met een zogenaamde werkbegroting. In het begin van 

het boekjaar zijn de werkbegroting en de formele begroting aan elkaar gelijk. In de loop van het jaar 

kunnen budgettair neutrale verschuivingen in de werkbegroting worden uitgevoerd. In geval van een 

begrotingsoverschot mag er ook ten laste van dat overschot worden gemuteerd. Ook aanpassingen van 

rijkssubsidies worden in de werkbegroting doorgevoerd. Hoofdregel is dat de begroting van de school 

minimaal kostendekkend moet zijn. 

Voor een gezonde exploitatie en vermogenspositie worden er meerjarenbegrotingen gemaakt ten 

aanzien van: 

 gebouwen 

 meubilair 

 ICT 

 Onderwijsmethoden 

Het bovenschools management dient de personele organisatie en de daaraan verbonden financiële 

consequenties in beeld te brengen. Het bovenschools management heeft inzicht in de gehele personele 

organisatie. Een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in de financiële consequenties is het 

formatieplan. 
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9.4  Externe en interne geldstromen 

 

Naast de externe geldstromen die via het CFI of via de gemeente Nunspeet binnenkomen beschikt de 

school ook over interne geldstromen: 

 - vrijwillige ouderbijdragen 

- opbrengsten van acties van ouderraad (schoolmarkt)  

Alle interne geldstromen komen in het schoolfonds. Het schoolfonds wordt beheerd door de ouderraad. 

Jaarlijks legt de ouderraad verantwoording af van het gevoerde financiële beleid aan de 

penningmeester van de Vereniging voor CNS. 

 

9.5  Sponsoring 

 

Onze school voert een zeer terughoudend beleid ten aanzien van materiële en geldelijke bijdragen. We 

doen het zeker niet wanneer daar naar de leerlingen toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn. 

We conformeren ons aan het Convenant Sponsoring zoals dat op 24 februari 2002 is afgesloten door 

het ministerie van OC en W, besturenorganisaties, ouderorganisaties, schoolleidersorganisaties e.a.. 

 

 

 


