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1 Inleiding 
 

 

In dit schoolplan beschrijven wij de beleidskeuzes die gemaakt zijn voor de komende vier jaren ter verhoging 

van de kwaliteit van ons onderwijs.  

 

Bij het schrijven van dit plan hebben wij gebruik gemaakt van: 

 Ons schoolplan 2011-2015; 

 De evaluatie van het schoolplan 2011 – 2015 (november 2014); 

 Het Toezichtrapport van de Inspectie van het Onderwijs ( dd. 20 juni 2012); 

 Schooldiagnose WMK-PO (dd. November 2013, april 2014 en maart 2015); 

 Oudertevredenheidsonderzoek en medewerkerstevredenheidsonderzoek 2013; 

 De rapportages van de visitatie Q-kring (2014); 

 De resultaten van het CITO leerlingvolgsysteem en bijbehorende trendanalyses; 

 Esis leerlingadministratieprogramma 

 

Indien mogelijk wordt er naar bestaande documenten en/of protocollen verwezen. Dit kunnen documenten 

op bovenschools niveau zijn of school interne documenten. Op deze manier is het schoolplan zo kort en 

bondig mogelijk gehouden, zodat het ook een handzaam en richtinggevend document kan zijn.  

 

Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met het team en medezeggenschapsraad van de school. 

 

Na een korte beschrijving van algemene gegevens van de school en onze populatie, in de hoofdstukken 2 en 

3, beschrijven wij in hoofdstuk 4 de visie van het bestuur, Stichting De Haagse Scholen, het Ambitiestatement 

van DHS en de visie van de school. 

Hoofdstuk 5 is de analyse van onze sterke en zwakke kanten en wat onze kansen en bedreigingen zijn. Deze 

analyse, tezamen met onze visie en de beschrijving van onze leerlingpopulatie, zijn de basis geweest voor de 

doelstellingen beschreven in dit schoolplan. 

Hoofdstuk 6 geeft inzage in de onderwijskundige doelstellingen die wij ons voor de komende jaren hebben 

gesteld.  

In de hoofdstukken 7 tot en met 10 komen de onderwijs gerelateerde onderwerpen, PR-beleid, het 

personeelsbeleid, het huisvestingsbeleid en financiën aan bod. 

Hoofdstuk 11 is een beschrijving van de kwaliteitszorg en de doelen en onderwerpen voor de komende vier 

jaar. 

In de bijlagen is een overzicht opgenomen van overige notities en protocollen waar in dit plan naar wordt 

verwezen.  

 

In de achter ons liggende schoolplanperiode is er een aantal mutaties binnen de directie geweest.  In juni 

2013 is de toenmalige directeur naar een andere school binnen DHS gegaan. Ter overbrugging tot aan de 

benoeming van een nieuwe directeur op 1-1-2014 is er een interim-directeur aangesteld geweest voor 

ongeveer 2 dagen.  Helaas heeft de school in november 2014 afscheid moeten nemen van de nieuw 

aangestelde directeur. Gedurende drie maanden heeft de adjunct-directeur, met ondersteuning van een 

andere directeur van DHS, de directietaken waargenomen. Per februari 2015 is dezelfde interim-directeur 

wederom voor 2 dagen aangesteld. Deze wisselingen hebben helaas niet bijgedragen aan de continuïteit in 

onderwijsontwikkelingen de afgelopen twee jaar. 
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2 Korte typering van de school 
 

 

  Gegevens van de school: 

BRINnummer van de school 17EU 

Naam van de school OBS Archipel 

Adres Atjehstraat 31 

Telefoonnummer 0703508027 

Contactpersoon directeur 

E-mailadres info@archipelschool.nl 

Website  www.archipelschool.nl 

Bevoegd gezag De Haagse Scholen (41572) 

Schooltype BAO  

GOA-school nee 

 

De school staat midden in de Archipelbuurt en is gevestigd in het schoolgebouw in de Atjehstraat. Het 

gebouw dateert uit 1993 en kan maximaal negen groepen huisvesten. De onderbouwgroepen bevinden zich 

op de benedenverdieping, de midden- en bovenbouwgroepen op de eerste verdieping. Verder zijn er in de 

school een speellokaal, een kleine bibliotheek, een multifunctionele ruimte (vergaderruimte, plusklas, 

stiltelokaal) en verschillende kantoorruimtes. Er is in of vlakbij de school geen eigen gymzaal. Voor de 

gymlessen van de groepen 3 t/m 8 maakt de school gebruik van een gymzaal op loopafstand van de school.  

 

De Archipelbuurt, omgeven door veel groen, is een rustige en prettige buurt om in te wonen. De huizen 

dateren grotendeels uit de tweede helft van de 19e eeuw. De wijk wordt tegenwoordig bevolkt door een 

grote groep m.n. hoger opgeleiden.  

 

In het voorjaar van 2015 is een groene buurttuin gerealiseerd: De Archipeltuin. Dit initiatief is door school 

genomen en in samenwerking met de buurt en verschillende organisaties tot stand gekomen. 

 

Op school zijn er diverse voorzieningen om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden. Zo is 

er een plusklas voor de meer begaafde leerlingen, een dyslexie platform voor kinderen met dyslexie en de 

school is ook in staat om kinderen met een lichte vorm van gedragsproblemen voldoende te kunnen 

begeleiden. Basis van dit alles is een zorgvuldig vorm gegeven zorgstructuur. 

 

Stichting Lunchen op School (LoS) verzorgt het overblijven. Het streven van de stichting is dat kinderen zich 

zo kunnen ontspannen dat zij weer energie opbouwen voor de middag. De overblijfmedewerkers  zijn 

bekend met de pedagogische werkwijze van de Archipel en worden ondersteund in het creëren van een 

verantwoord pedagogisch klimaat. Ten einde de voortgang van de overblijf  te volgen, is er geregeld overleg 

met een medewerker van de Stichting LoS, de schooldirectie en een oudervertegenwoordiger van de MR.  

Na schooltijd kunnen de kinderen van onze school meedoen aan activiteiten in het kader van de Verlengde 

Schooldag. De activiteiten vinden op school plaats door ingehuurde medewerkers.  
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3 Leerlingpopulatie van de school 
 

 

3.1 De schoolbevolking 

 

De Archipelschool wordt aangemerkt als een zogenaamde categorie 1 school. Dit betekent dat er geen of 

nauwelijks allochtone kinderen naar de school gaan. 30% van de kinderen van de Archipel komt uit de 

Archipelbuurt. De overige kinderen zijn afkomstig uit verschillende wijken in de stad.  

 
 

 

3.2 Redenen schoolkeuze en imago van de school 

 

Bron oudertevredenheidsonderzoek 2013: 

 Ouders hebben vooral voor de school gekozen vanwege de zorg en aandacht die de school voor de 

leerlingen heeft; 

 92% van de ouders vindt dat de school goed bekend staat; 

 66% van de ouders vindt de schriftelijke informatie aantrekkelijk; 

 66% van de ouders vindt het goed duidelijk wat de school te bieden heeft. 

 

 

3.3 Opleidingsniveau ouders  

 

Het opleidingsniveau van de ouders is hoog. 90% van de ouders heeft een HBO of universitaire opleiding. 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school en de prestaties van hun kind op onze school.  

Peildatum: 25-3-2015: 

 Aantal % 

BAO 1 0,2 

LTS 1 0,2 

MAVO 11 2 

HAVO 10 2 

VWO 2 0,4 

Gymnasium 1 0,2 

MBO 23 5 

HBO 155 32 

Universiteit 275 58 

   

Totaal 479 100 

0
10
20
30
40

De schoolbevolking 
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3.4 Gezinssamenstelling  

 

Peildatum: 25-3-2015: 

 8 kinderen worden verzorgd door één ouder; 

 van 22 kinderen wonen de ouders op verschillende adressen; 

 van 221 kinderen wonen ouders op hetzelfde adres. 

 

 

3.5 Leerlingaantallen 

 

De school heeft negen groepen. Het gebouw kan niet meer groepen huisvesten. Het leerlingenaantal 

luistert nauw. Er wordt zorgvuldig bekeken hoeveel leerlingen er in een leerjaar geplaatst worden. In 

principe is de maximale groepsgrootte 32 leerlingen. Hier kan van afgeweken worden, indien hier reden toe 

is, bijvoorbeeld op grond van het aantal extra-zorg leerlingen. Hierdoor wordt voorkomen dat de groepen 

te vol worden. Tegelijkertijd moet de school ervoor waken dat de groepen niet te klein blijven. Immers te 

kleine groepen zijn niet rendabel.  

 

Het totaal aantal leerlingen van de afgelopen jaren: 

                                                      10-11   11-12   12-13   13-14   14-15  

226       219      228       237       230 

* Bron: Esis teldatum per 1 oktober 

 

 

3.6 Uitstroom en score Cito-eindtoets 

 

De scores op de eindtoets van Cito zijn de laatste jaren bovengemiddeld en ruim boven de bovengrens die 

de inspectie hanteert: 

 

                                                      10-11   11-12   12-13   13-14   14-15  

               539.8  538.7    539.7   540.3 

 

De uitstroom naar type onderwijs: 

 

Schooladvies Schoolverlaters 

2012 

Schoolverlaters 

2013 

Schoolverlaters 

2014 

Schoolverlaters 

2015 

VWO 8 17 10 12 

VWO / HAVO 8 8 7 6 

HAVO 4 4 5 8 

HAVO / VMBO-tl   5  

VMBO-tl 7 1 2 2 

VMBO-tl LWOO 1    

Totaal leerlingen 28 30 29 28 
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3.7 Kenmerken leerling- en ouderpopulatie  

 

Enkele belangrijke leerlingenkenmerken  

o Leerlingen zijn erg talig en mondig; 69% procent van de leerlingen behoort tot de I en II 

categorie van de Cito woordenschattoets (januari 2014). Landelijk gemiddelde is 40%; 

o Op alle toetsen van het LVS scoren de groepen boven de inspectienormen; 

o Eindtoetsresultaat ligt al jaren ruim boven de bovengrens van de inspectie; 

o Er zijn relatief veel kinderen met een dyslexieverklaring; 

o 43 leerlingen zijn volgens het interne protocol gesignaleerd als meerpresteerder en/of 

hoogbegaafd.  

 

Sterke punten m.b.t. de ouderpopulatie 

o ouders zijn hoog opgeleid; 

o ouders hebben hoge verwachtingen van het kind;  

o ouders hebben hoge verwachtingen van de school; 

o ouders zijn betrokken; 

o ouders stellen het belang van hun kind centraal; 

o ouders denken mee over beleid en te volgen stappen als het gaat over de ontwikkeling van hun 

kind.  

 

Zwakke punten m.b.t. de populatie 

Sterke punten kunnen ook zwakke punten zijn.  

o ouders hebben hoge verwachtingen van de kwaliteit van onderwijs; 

o ouders gedragen zich steeds meer als consumenten  

o ouders kiezen steeds vaker voor een school omwille van de resultaten en de voorzieningen dan 

omwille van de denominatie; 

o ouders zijn hoog opgeleid en stellen zich mondiger en gelijkwaardiger op ten opzichte van de 

leraren; 
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4 Missie en Visie 
 

 

4.1 Inleiding 

 

De Archipel is een openbare basisschool en valt onder Stichting De Haagse Scholen. De missie en 

doelen van De Haagse Scholen zijn de uitgangspunten van waaruit de school werkt. Als eerste zullen 

deze missie en doelen worden omschreven. Daarna wordt een relatie tussen de missie en 

doelstellingen van DHS en de doelstellingen van onze school gelegd en wordt de visie van De Archipel 

beschreven. 

 

In de periode van de vervaardiging van dit schoolplan heeft er binnen het schoolbestuur van DHS, en 

samen met de schooldirecties en andere betrokkenen als GMR en de Raad van Toezicht, een proces 

plaatsgevonden met het oog op de vervaardiging van het Ambitiestatement 2015-2020, het strategisch 

plan van de hele organisatie voor de komende jaren. Er is een verband tussen deze twee. De doelen in 

het schoolplan hebben een relatie met de doelen zoals die in het Ambitiestatement zijn verwoord. 

Hieronder geven we daarom eerst inzicht in de Missie en de Doelen zoals die op concernniveau zijn 

verwoord voor de aankomende meerjarige periode. In de paragraaf daarna gaan we wat dieper in op 

de relatie tussen het verwoorde in het Ambitiestatement en het verwoorde in het schoolplan. 

 

 

4.2 Ambitiestatement De Haagse Scholen 

 

A. Missie DHS (2015-2020) 

 

Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen. 

 

Onze beloften: 

1. Wij kennen ieder kind. 

2. Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid. 

3. Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven. 

4. Wij geven onze leerlingen verantwoordelijkheid voor het eigen leren. 

5. Onze medewerkers onderzoeken en ontwikkelen hun kennis, houding en vaardigheden. 

 

B. Doelen Ambitiestatement (2015-2020) 

 

Pedagogisch-didactische vernieuwing 

1. In een meerderheid van onze scholen zijn de leerlingen in het schooljaar 2019-2020 mede 

verantwoordelijk voor het eigen leerproces. 

2. In alle scholen met een voorschool is met ingang van het schooljaar 2017-2018 sprake van een 

geïntegreerd en afgestemd aanbod voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Daar waar mogelijk is de 

peuterspeelzaal ingebracht in de Stichting Peuterspeelzalen DHS. In het schooljaar 2017-2018 

bestaat de Stichting Peuterspeelzalen DHS uit minimaal 6 peuterspeelzalen. 

3. Alle scholen beschikken met ingang van het schooljaar 2016-2017 over de kennis van de 

nieuwste inzichten uit de pedagogiek en didactiek, onderhouden deze kennis en passen deze 

waar mogelijk toe in hun aanbod.  
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4. In alle scholen wordt, uiterlijk met ingang van schooljaar 2018-2019, maar zo mogelijk eerder, 

op een substantiële wijze gewerkt met een manier van onderwijs geven die de 

nieuwsgierigheid en creativiteit van leerlingen prikkelt.  

5. In alle scholen wordt, uiterlijk met ingang van schooljaar 2018-2019, maar zo mogelijk eerder, 

gebruik gemaakt van een eigentijdse ICT omgeving ter ondersteuning van het 

onderwijsinhoudelijk proces op school. 

Professionalisering 

6. Met ingang van schooljaar 2017-2018 zijn alle leerkrachten en schooldirecteuren van DHS 

ingeschreven in het voor hen geldende register. 

7. Met ingang van schooljaar 2016-2017 beschikken alle leerkrachten van DHS, met uitzondering 

van de starters, over de basisvaardigheden en beschikt 40% van de leerkrachten over de 

complexe vaardigheden. In het schooljaar 2019-2020 beschikt 80% van de leerkrachten over de 

complexere vaardigheden. 

8. In het schooljaar 2015-2016 is er voor iedere school van DHS en voor het bestuurskantoor een 

meerjarig opleidingsplan dat onder meer een koppeling heeft met het Ambitie Statement 2015-

2020 en het schoolplan en voor iedere medewerker een hiervan afgeleid persoonlijk 

ontwikkelplan. De opleidings- en ontwikkelingsplannen gaan in schooljaar 2015-2016 in 

uitvoering. 

9. In het schooljaar 2015-2016 heeft DHS de beschikking over een aan de ambities gerelateerd 

leiderschapsprogramma, dat in dat schooljaar in uitvoering gaat. 

10. DHS beschikt vanaf schooljaar 2016-2017 over een structuur en cultuur waarin kennisdeling en 

talentontwikkeling gemeengoed is. 

11. We passen in alle scholen, uiterlijk met ingang van schooljaar 2016-2017, met dezelfde 

genormeerde kwaliteit, de gesprekkencyclus toe en borgen de in de cyclus gemaakte 

afspraken. 

Externe profilering 

12. Alle scholen realiseren met ingang van het schooljaar 2016-2017 een vorm van partnerschap 

van de school met de ouders van onze leerlingen.  

13. Het marktaandeel van DHS basisscholen stijgt en heeft op 1 oktober 2019 een stijging van 1% 

bereikt ten opzichte van het marktaandeel op 1 oktober 2014.  

14. Het imago van DHS in Den Haag is in 2020 aanmerkelijk beter dan in 2015, gemeten onder alle 

Haagse inwoners. 

15. Alle scholen zijn herkenbaar als scholen van DHS en dragen, naast de eigen identiteit, ook de 

identiteit van DHS uit. 

Overige doelen 

16. Alle scholen hebben een basisarrangement. 

17. De gemiddelde Cito score van DHS scholen is vergelijkbaar met de score van vergelijkbare 

schoolbesturen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. 

18. We hebben met ingang van schooljaar 2016-2017 een beleid voor duurzaamheid op facilitair 

gebied ontwikkeld. 

19. Alle scholen hebben met ingang van het schooljaar 2016-2017 een beleid voor sociale 

veiligheid ontwikkeld en in werking gesteld. 

20. Alle scholen hebben met ingang van het schooljaar 2015-2016 hun basisondersteuning op orde 

en maken in hun ondersteuningsprofiel duidelijk wat hun mogelijkheden zijn. 
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De hierboven beschreven doelstellingen van DHS zijn opgenomen in de doelstellingen die door de 

school zijn geformuleerd in paragraaf 11.2 

 

 

4.3 Visie De Archipel 

 

De visie van de school is als volgt geformuleerd: 

 

Archipelschool: worden wie je bent!  

  

De basis van het onderwijs op de Archipelschool wordt gevormd door een prettig en voedend 

pedagogisch klimaat. Wij zoeken de balans tussen aandacht voor leerresultaten en creativiteit in de 

breedste zin van het woord. Zowel leerlingen als leerkrachten en schoolmedewerkers ontwikkelen zich 

breed en continu, en leren van elkaar. Ieder kind krijgt de zorg, het onderwijs, de aandacht en het 

vertrouwen dat het nodig heeft. Daarmee halen we het beste uit ieder kind.  

  

Onze ambitie is de kinderen te helpen zich te vormen tot zelfredzame, zelfstandige en sociale 

individuen. Kinderen van de Archipelschool zijn ruimdenkend en meelevend in een multiculturele 

samenleving. Ze houden rekening met hun medemensen. Kinderen werken samen en maken gebruik 

van elkaars talenten. Ze zijn zich bewust van hun eigen leerproces en leren te vertrouwen op eigen 

kunnen. 

  

Wij zijn partner in de opvoeding van de kinderen. Op de Archipelschool zijn wij duidelijk in wat wij van 

ouders verwachten. De school is inhoudelijk verantwoordelijk; wij hechten veel waarde aan goede 

contacten met, de hulp en initiatieven van ouders.    

Op de Archipelschool mag iedereen zichzelf zijn. Leerkrachten en leerlingen hebben oprechte interesse 

in elkaar. Ieders talenten en kwaliteiten worden (h)erkend. Wij bieden een veilig sociaalpedagogisch 

klimaat waarin kinderen kunnen excelleren: worden wie je bent! 

  

 

4.4 Relatie ambitiestatement DHS en visie De Archipel 

 

De Archipel onderschrijft volledig de visie en missie van De Haagse Scholen. De school maakt 

onlosmakelijk onderdeel uit van DHS en spant zich in om de beloften uit het ambitiestatement waar te 

maken. Aan alle vijf de beloften wordt al enige jaren gewerkt. Het realiseren van deze beloften past goed 

in de ontwikkeling van de school. 

In paragraaf 11.3, waarin de doelen van de school worden vermeld, zal aangegeven worden welke doelen 

overeenkomen met de doelen van het Ambitiestatement. 
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5 Analyse 
 

5.1 Evaluatie schoolplan 2011-2015 

 

In november 2014 is het vorige schoolplan door het team geëvalueerd.  Niet alle doelen uit het vorige 

schoolplan zijn behaald. Doelen die (nog) niet zijn behaald, zijn kritisch tegen het licht gehouden 

(‘Willen we dit nog?’) en daar waar van toepassing weer in dit schoolplan opgenomen.  

 

Uit de inventarisatie blijkt dat de volgende thema’s aan de orde zijn geweest: 

HGW   

talentontwikkeling 

OGW 

leeropbrengsten 

Kwaliteitszorg 

Studiedagen: Seminarium voor 

Orthopedagogiek (HGW en OVM) 

1-zorgroute  

Studiedag HGW-cyclus 

Onderwijsbehoeften en Groepsplan- 

nen in Esis  

Studiedagen HCO 

Protocol Hoogbegaafdheid  

Knappe kleuterkisten (traject HCO) 

Beleidsplan meerbegaafdheid  

Netwerk HB 

Ouder- leerling- en leerkracht 

tevredenheidsonderzoeken 

BARDO 

POP 

Sociale Veiligheid: 

C&SCO  

No Blame aanpak 

Win Win 

Ontmoetingen  

Samenwerkend Leren 

C&SCO 

Tutoren 

Structureel Coöperatief Leren 

Traject Ton v.d. Heijden 

Zelfstandig Werken 

Sociaal-emotioneel leren: 

Doos vol gevoelens 

VISEON 

Zippy & Apple 

Studiedagen DIM 

Traject Désiree v.d.Heijden  

Schoolontwikkeling in samenhang 

effectieve instructie 

Q kring: 

Zelfevaluaties  

Visitatiecommissie 

WMK-PO Kwaliteitskaarten 

Passend Onderwijs: 

Kind op de Gang 

Studiedag S.O.P. 

Overgang WSNS naar SPPOH 

Doelen stellen 

20 min gesprekken over opbrengsten 

Schoolambitie formuleren 

Groepsdoelen in Esis 

Lesdoelen 

Leerlijnen Taal en Rekenen 

Referentieniveaus 

Voorinvesteren (Raalte) 

Zorganalyses 

Inspectiebezoek 

Diepteanalyse 

Trendanalyses 

Talentontwikkeling: 

Regionale dag Jonge Kind 

FLL en Junior FLL 

Muziek 

Cultuureducatie 

Kennisgroep talentontwikkeling 

Traject Désiree v.d.Heijden 

Collegiale consultatie 

SVIB 

Visible Learning Flitsbezoeken 

 

We hebben geconstateerd dat we altijd erg veel willen en ambitieus zijn, maar dat dit ook een valkuil is en dat we 

daardoor zaken laten liggen en/of niet voldoende borgen. Dit is ook de reden dat dit schoolplan als motto heeft:  

 

Focus, Verbinden en Borgen 
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5.2 Oudertevredenheidsonderzoek 

 

Hieronder staat de top 10 tevredenheid en de top 10 ontevredenheid voor OBS Archipel volgens de 

ouders (oudertevredenheidsonderzoek 2013):  

Tevredenheid            Ontevredenheid 

1.  Uiterlijk van het gebouw  1.  Veiligheid op weg naar school  

2.  Sfeer in de klas  2.  Hygiëne en netheid binnen de school  

3.  Aandacht voor uitstapjes en excursies  3.  Aandacht voor creatieve vakken  

4.  Sfeer en inrichting schoolgebouw  4.  Aandacht voor godsdienst/ levensbeschouwing  

5.  Omgang leerkracht met de leerlingen  5.  Aandacht voor gymnastiek  

6.  Vakbekwaamheid leerkracht  6.  Overblijven tussen de middag  

7.  Inzet en motivatie leerkracht  7.  Veiligheid op het plein  

8.  Huidige schooltijden  8.  Aandacht voor werken met de computer  

9.  Informatievoorziening over de school  9.  Aandacht voor pestgedrag  

10.  Omgang van de kinderen onderling  10

.  

Rust en orde in de klas  

De aandachtspunten vanuit het onderzoek zullen, daar waar we invloed op uit kunnen oefenen, 

uitgewerkt worden in de jaarplannen voor de komende jaren. 

 

 

5.3 Medewerkerstevredenheidonderzoek 

 

In het schooljaar 2012-2013 is het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het 

volgende onderzoek zal in het najaar van 2015 uitgevoerd worden. 

 

Uit het onderzoek van 2013 komen als sterke- en ontwikkelpunten naar voren: 

Sterke punten     Zwakke(re) punten 

- sfeer en inrichting gebouw   - schoonmaak/hygiëne van het gebouw 

- veiligheid     - kwaliteit van de werkplek 

- rust/orde     - taakbeleid / taakbelasting 

- beleid       - interne communicatie 

- dagelijkse leiding    - effectief vergaderen 

- betrokkenheid ouders    - beschikbare tijd voor administratie 

- leerlingenzorg 

 

 

5.4 Externe analyse 

 

Sinds 2011  is er binnen de Stichting De Haagse Scholen een groep schoolleiders verzameld in een 

professionele leergemeenschap (PLG) met de naam Kwaliteitskring Q DHS. 

Binnen de Q Kring vindt er collegiale visitatie op basis van een formele zelfevaluatie plaats. 

In april 2014 heeft er een visitatie plaatsgevonden op de school met de volgende vraagstellingen, 

resultaten en aanbevelingen: 

 Hebben de kinderen invloed op het eigen leerproces?  

In de onderbouw in hogere mate dan de bovenbouw. De mate waarin kinderen invloed hebben, 

wordt niet altijd zichtbaar.  
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 Leren kinderen om samen te werken en maken ze gebruik van elkaars talenten?   

Ja bij tijd en wijle, maar niet zichtbaar doordacht en ook weinig structureel 

 Zijn de kinderen respectvol naar elkaar?  

Absoluut, dit is dan ook het sterkste punt van de Archipelschool en de basis voor verdere groei in 

het zelfstandig en zelfsturend leren. 

 Geeft de leerkracht op een positieve manier sturing aan het leerproces en aan een respectvolle 

manier van omgang met elkaar?  

Ook deze vraag kan gemiddeld gesproken positief beantwoord worden, met de kanttekening dat op 

het onderdeel sturing van het leerproces meer ruimte gegeven zou kunnen worden aan de 

leerlingen. Het feit dat in de onderbouw waarneembaar  het fundament al is gelegd, zou het team 

kunnen helpen bij een verdere ontwikkeling van deze essentiële interventie. 

 

Op grond van het voorafgaande doet de visitatiecommissie de volgende aanbevelingen 

 

1. Benut het positieve pedagogisch klimaat om het de leerlingen gemiddeld gesproken nóg meer 

dan nu het geval is, mogelijk te maken om zelfstandig invulling te geven aan het eigen leren. 

Bevorder krachtig het daartoe strekkende ‘eigenaarschap’. 

2. Maak van aanbeveling 1 een teamactiviteit. Doe dit samen en betrek elkaar bij de eigen inzet 

en effecten daarvan binnen de groepen. Praat hierover met elkaar. 

3. Durf leerlingen ‘los te laten’, dat is iets anders dan ‘onbeheerd achter te laten’.  

4. Benut de positieve effecten van het werken in de Plusklas, hier liggen de ‘good-practices’ voor 

het oprapen. 

5. Bouw het zelfstandig verwerken verder uit naar zelfstandig werken, markeer het verschil 

daartussen. 

 

 

5.5 Interne analyse 

 

Regelmatig worden er interne analyses uitgevoerd, o.a. middels de vragenlijsten van het 

kwaliteitszorgsysteem WMK-PO ( Werken Met Kwaliteit). 

In de volgende paragrafen zijn de resultaten van enkele onderzoeken weergegeven. 

 

5.5.1 Quickscan directie en ib  

 

Deze vragenlijst is in november 2013 alleen door de directie en interne begeleider ingevuld, met als 

doel een tussenmeting te doen: “Hoe staan we er nu voor?”. 

Waardering van de scores: 

Een score tot 2.50   onvoldoende 

Een score tussen 2.50 en 3.00 zwak (matig) 

Een score tussen 3.00 en 3.25 voldoende 

Een score tussen 3.25 en 3.50 ruim voldoende 

Een score tussen 3.50 en 3.75 goed 

Een score tussen 3.75 en 4.00 uitstekend 

 

 

 



                 Concept Schoolplan 2015 – 2019 OBS De Archipel                           14 

Aanbod 3.38 

Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 2.91 

Afstemming 3.25 

Didactisch handelen 3.04 

Kwaliteitszorg 3.33 

Opbrengsten 3.95 

Pedagogisch handelen 3.40 

Schooladministratie en schoolprocedures 3.72 

Schoolklimaat 3.70 

Tijd 3.67 

Zorg en begeleiding ( en toetsinstrumenten) 3.57 

 

Conclusie 

Vanuit het standpunt van de directie en interne begeleider scoort de school op dat moment gemiddeld 

een 3,46. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De score op het aspect: actieve en zelfstandige rol 

van de leerlingen, valt in negatieve zin op. De score onder de 3 (zwak/matig) op het gebied van het 

realiseren van een actieve en zelfstandige rol van de leerlingen valt op. 

 

5.5.2 Schooldiagnose pedagogisch klimaat maart 2014 

 

Deze vragenlijst is in maart 2014 door het gehele team ingevuld. 

 

De resultaten hiervan zijn: 

(De scores hebben dezelfde betekenis zoals genoemd in 5.5.1) 

 

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan  3.44 

De leraren geven de leerlingen positieve persoonlijke aandacht  3.60 

De leraren tonen in gedrag en taalgebruik voor alle leerlingen respect  3.26 

De leraren bevorderen het zelfvertrouwen van de leerlingen  3.33 

De leraren maken weloverwogen gebruik van complimenten en correcties  3.16 

De ouders/verzorgers tonen zich betrokken bij de school door activiteiten die de school 

daartoe onderneemt  

3.40 

De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school  3.19 

De leerlingen tonen zich betrokken bij de school  3.46 

Het personeel voelt zich betrokken bij de school  3.07 

De leerlingen en het personeel tonen in gedrag en taal ook buiten de lessen respect voor 

elkaar  

3.35 

De leerlingen, het personeel en de ouders/verzorgers ervaren dat de schoolleiding positief 

bijdraagt aan het schoolklimaat  

3.07 

De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de 

incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op school voordoen 

2.34 

De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van incidenten in en om de 

school 

2.93 

De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op de afhandeling van incidenten in en om de 

school  

2.70 
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Conclusie 

Vanuit het gezichtspunt van het team scoort de school gemiddeld een 3,27. Daarmee scoort de school 

op ruim voldoende niveau. Opvallend zijn de scores rondom het incidentenbeleid en het in mindere 

mate benutten van elkaars deskundigheid. 

 

5.5.3 Quickscan zelfstandig werken 

 

In maart 2015 is er een quickscan uitgezet onder het team om zicht te krijgen op de stand van zaken 

van het zelfstandig werken. 

De resultaten hiervan zijn: 

(De scores hebben dezelfde betekenis zoals genoemd in 5.5.1) 

 

De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen 

leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau 

2.51 

De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten 2.88 

De leerlingen passen hun opgedane kennis actief toe in andere situaties 2.43 

De leerlingen leren op doelmatige wijze samen te werken 2.76 

 

Uit deze hoofdonderwerpen en de daarbij behorende subvragen worden de volgende mogelijke 

verbeter- en bespreekpunten genoemd: 

 De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces die past 

bij hun ontwikkelingsniveau 

 Leraren zorgen ervoor dat leerlingen proces en product evalueren (reflectie) 

 De leraren laten de leerlingen zelfverantwoordelijk leren 

 De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen zelfstandig kunnen leren 

 Leerlingen kunnen zelf taken en activiteiten kiezen en plannen 

 De leraren zetten leermiddelen in die de zelfstandigheid bevorderen 

 De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen zelfstandig kunnen werken 

 De leerlingen passen hun opgedane kennis actief toe in andere situaties 

 De leraren geven toepassingsgerichte opdrachten 

 De leraren laten gebruik maken van kennis en vaardigheden die in andere lessen 

aan bod kwamen 

 De leraren geven toepassingsgerichte opdrachten 

 De leerlingen leren op doelmatige wijze samen te werken 

 Leerlingen reflecteren samen op groepswerk en het resultaat daarvan 

 Leraren geven leerlingen groepswerk 

 Leerlingen krijgen structureel de gelegenheid tot samenwerking 

 Leerlingen reflecteren samen op groepswerk en het resultaat daarvan 

 Leerlingen krijgen structureel de gelegenheid tot samenwerking 

 Leraren geven leerlingen groepswerk 
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5.5.4 Sterkte – zwakte analyse 

 

In november 2014 heeft het team de sterke en zwakke punten van de school vanuit hun visie 

geïnventariseerd. Deze zijn ingedeeld als Kans of als Bedreiging: 

 

 STERK ZWAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

A 

N 

S 

 

 Doorgaande lijn Zippy/Apple 

 Leerlingen die in staat zijn om zelf te 

verwoorden wat ze willen leren 

 Capaciteiten /vermogens van leerlingen 

 Betrokkenheid ouders 

 Plusklas / meerbegaafden 

 Kinderen elkaar laten helpen 

 Bemiddelaars 

 Sociaal emotioneel leren; meer inspelen 

op de situatie 

 Analyseren van toetsgegevens 

 Tutoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keuzevrijheid in het werk, eigenaar van het 

eigen leerproces 

 Leerlinggesprekken bijdrage aan het 

eigenaarschap van het eigen leerproces 

 Oplossingsgericht werken 

 Rust in de school/klas 

 ICT vaardigheden leerkrachten 

 Vaardigheden Engels leerkrachten 

 Coöperatief werken 

 Doorgaande lijn zelfstandigheid vanuit 

onderbouw 

 Doorgaande lijn / eenduidige werkwijze 

groepsplan  

 Anticiperen 

 Coöperatief werken:  

 Werkwijze Casco 

 Werkplan  

 Engels 

 Cultuureducatie 

  

B 

E 

D 

R 

E 

I 

G 

I 

N 

G 

 Hooggespannen verwachting/doelen 

(ouders/leerkrachten) 

 

 Eenduidige werkwijze groepsoverzicht 

 Effectieve instructie 

 Methodes voorschrijvend / wij teveel slaaf van 

de methode 

 Aantal computers 

 Schoolafspraken (bv time timer)  

 Betrokkenheid en werktijd voor school 

 Tijd voor lesvoorbereiding 

 Sociaal emotioneel leren 
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5.6 Doelstellingen komende planperiode 

 

Op basis van voorgaande analyse zijn de volgende prioriteiten (vertaald naar doelstellingen) bepaald: 

 

Doelstellingen voor de komende planperiode 

De leerlingen hebben invloed op en zijn (mede)verantwoordelijk voor het eigen leerproces. 

 

Leerlingen kunnen zelf taken en activiteiten kiezen en plannen. 

 

Leerlingen werken structureel samen. 

 

Leerlingen die deelnemen aan de plusklas, werken ook buiten de ‘plusklasuren’, structureel aan 

extra/verrijkingsopdrachten. 

 

Er is een evenwichtige taakverdeling en de taakbelasting van de medewerkers is op een acceptabel 

niveau. 

 

Het veiligheidsbeleid is op orde en scoort minimaal 3.25 op de vragen die dit aspect betreffen op de 

vragenlijsten WMK-PO. 

  

Er is een effectieve vergaderstructuur en –planning. 

 

Het schoolgebouw is opgeruimd en netjes en alle (neven)ruimten worden optimaal gebruikt. 
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6 Het onderwijskundig beleid van de school 
 

 

6.1 Wettelijke opdracht en kerndoelen 

 

Ons onderwijs richten wij zodanig in dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 

doorlopen. Het richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op de ontwikkeling van de 

creativiteit, het verwerven van noodzakelijke kennis en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke 

vaardigheden. Bij onze onderwijsactiviteiten hanteren wij de kerndoelen als te bereiken doelstellingen aan 

het einde van onze basisschool. We maken gebruik van methoden die voldoen aan de kerndoelen BAO.  

 

 

6.2 Referentieniveaus  

 

Basiskennis en -vaardigheden kunnen leerlingen op verschillende niveaus beheersen. Voor taal zijn er in 

totaal vier niveaus beschreven en voor rekenen/wiskunde drie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S). Het niveau 2F heeft iedereen nodig om te kunnen 

participeren in de maatschappij. 

Ons onderwijs is erop gericht om alle kinderen op het fundamenteel niveau of hoger te laten uitstromen. 

Voor die leerlingen voor wie dit niveau te hoog is, wordt een IQ-meting gedaan, waarna een 

uitstroomprofiel wordt vastgesteld, evenals de weg die moet worden afgelegd om dit uitstroomprofiel te 

bereiken. Dit wordt vastgelegd in een OntwikkelingsPerspectief (OPP) wat jaarlijks geëvalueerd wordt. 

 

 
 

 

6.3 Passend Onderwijs 

 

De Archipel staat open  voor onderlinge verschillen tussen leerlingen. De pedagogische en didactische 

aanpak wordt naar vermogen ingericht op deze onderlinge verschillen in de dagelijkse onderwijspraktijk 

binnen een groep. Een effect van de invoering van “Passend Onderwijs” is de integratie van leerlingen met 

zeer specifieke onderwijsbehoeften binnen het regulier basisonderwijs. Deze leerlingen worden binnen 

onze basisondersteuning opgevangen. De mogelijkheden en grenzen zijn aangegeven in het 

Schoolondersteuningsprofiel. In ons ondersteuningsprofiel staat beschreven op welke wijze wij adaptief 

omgaan met de verschillen tussen onze leerlingen, m.a.w. wat de ambities en grenzen van de door ons te 

bieden ondersteuning zijn en de vaardigheden die dit van de leerkrachten vereist.  
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Uitgangspunt is dat als een kind (dat vanaf zijn vierde verjaardag op de Archipelschool zit), dit kind in 

principe op school blijft, tenzij het gedrag dusdanig afwijkt waardoor andere leerlingen zich niet meer 

optimaal kunnen ontwikkelen en/of de omgeving onveilig wordt als gevolg van het gedrag van deze leerling 

en/of te veel tijd van de van de leerkracht naar deze ene leerling gaat en /of de leerkracht niet meer in 

staat is de extra (ortho)pedagogische en/ of onderwijskundige zorg inhoudelijk of organisatorisch te bieden. 

 

Bij een verzoek tot plaatsing van een kind met (ortho)pedagogische en/ of onderwijskundige zorg op de 

Archipelschool, wordt zorgvuldig bekeken hoe de samenstelling van de groep is waar het kind in geplaatst 

wordt, wat de zorgbehoeften zijn van de groep en wat de spankracht van de leerkrachten is. De groepen op 

de Archipelschool zijn groot. Hierdoor zijn de mogelijkheden om een kind met extra zorg- en 

onderwijsbehoeften te plaatsen beperkt. 

 

Na een interne discussie denkt de school dat het binnen de bestaande context lukt om  de onderstaande 

groepen kinderen met speciale onderwijsbehoeften in de klassensituatie een passend zorgarrangement aan 

te bieden.  

 

Kinderen met een didactisch probleem 

De ervaring heeft geleerd dat kinderen zich op verschillende manier ontwikkelen. Sommige leerlingen 

maken zich de leerstof makkelijk eigen, anderen hebben zichtbaar moeite met de leerstof. Juist deze 

kinderen krijgen extra structuur, instructie, zorg en aandacht. Steeds meer kinderen blijken na een 

intelligentie onderzoek een disharmonisch profiel te hebben, Bijvoorbeeld verbaal een hoog IQ en 

performaal (laag) gemiddeld of onder gemiddeld, met als gevolg dat de kinderen met deze ‘handicap” 

sociaal onhandig zijn en functioneren op verschillende vakgebieden op verschillend niveau.  

  

Begeleiden van (hoog) begaafde kinderen 

Voor de begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of (hoog)begaafdheid zijn 

verschillende leerkrachten geschoold. Alle leerkrachten hebben studiedagen gevolgd over het herkennen 

en begeleiden van hoogbegaafde kinderen en/of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. 

Met betrekking tot de uitvoering van de begeleiding van de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong 

heeft de school een Protocol Hoogbegaafdheid opgesteld. De leerkrachten hebben hierin een uitvoerende 

taak binnen hun eigen groep. 

 

Begeleiden van kinderen met dyslexie 

De begeleiding van kinderen met dyslexie is een onderdeel van de taken van de Intern Begeleider, die 

hierin geschoold is.  

Met betrekking tot de uitvoering van de begeleiding van de leerlingen wordt er op school gebruik gemaakt 

van het Protocol Dyslexie en Leesproblemen. De leerkrachten hebben bij de begeleiding een uitvoerende 

taak binnen hun eigen groep. Zij worden hierin begeleid en ondersteund door de plusklasleerkracht en 

Intern Begeleider.  

 

De school heeft de ambitie om de begeleiding van (hoog)begaafde kinderen met PPD NOS of een stoornis 

in het autistisch spectrum te verbeteren 

De begeleiding van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum is een onderdeel van de taken van 

de Intern Begeleider die hierin geschoold is.  

Met betrekking tot de uitvoering van de begeleiding van kinderen met een stoornis in het autistisch 

spectrum heeft de leerkrachten een uitvoerende taak, die ondersteund wordt door de Intern Begeleider, de 

(eventuele) Ambulante Begeleider, de plusklasleerkracht en op de werkvloer de onderwijsassistente. 
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Geen zorg kan de school bieden aan kinderen  

o die blind zijn;  

o kinderen met het syndroom van Down;  

o kinderen die een verstandelijke handicap; 

o kinderen met epilepsie.  

o kinderen met een reactieve hechtingsstoornis zijn kinderen waar een passend aanbod niet voor te 

maken is. 

De grenzen voor een bepaald onderwijszorg arrangement zijn bereikt als  

o er sprake is van een vertrouwensbreuk tussen ouders en school;.  

o ouders een dubbele agenda hebben; 

o de problematiek meervoudig en te complex is; 

o als de fysieke ruimte niet in verhouding is met de behoefte van kinderen;  

o er onvoldoende geld is om te investeren in materialen; 

o het gedrag van een (zorg)leerling dusdanig afwijkt waardoor andere leerlingen zich niet meer 

optimaal kunnen ontwikkelen;  

o de omgeving onveilig wordt als gevolg van het gedrag van een (zorg)leerling  

o te veel tijd van de van de leerkracht naar deze ene leerling gaat  

o de leerkracht niet meer in staat is de extra (ortho)pedagogische en/ of onderwijskundige zorg 

inhoudelijk of organisatorisch te bieden en de inzet in advies, hulp en begeleiding van IB-er, AB-er 

en externe instanties geen resultaten oplevert. 

 

 

6.4 Zorgstructuur 

 

Op de Archipel zijn alle leerlingen in beeld. De ontwikkeling van de leerlingen wordt via de groepsplannen 

op basis van de toets-gegevens en de gegevens uit de registratiesystemen geprogrammeerd. Leerlingen 

waarvan de scholingsbehoefte te veel afwijkt voor de groepsplannen krijgen een uitstroomprofiel en een 

ontwikkelingsperspectief. Leerlingen die een te grote zorgbehoefte hebben voor de school worden naar het 

SBO of SO begeleid. Kinderen met een te grote zorgbehoefte kunnen niet in voldoende mate door de 

school geholpen worden en verstoren vaak het ontwikkelingsproces van hun medeleerlingen. Plaatsing op 

een andere school zal in dit geval leiden tot passende zorg voor de betreffende leerling en beschermt de 

andere leerlingen. 

 

De IB-er verricht als lid van het schoolteam coördinerende en/of ondersteunende werkzaamheden voor alle 

collega's, groepen, kinderen (en hun ouders) als het gaat om zorg. De zorg is er voor alle kinderen, groepen 

en/of leerkrachten die met een bepaald leergebied moeite hebben, maar ook voor kinderen die extra 

uitdaging nodig hebben of kinderen met sociaal emotionele problematiek.  

Het systeem voor interne begeleiding en extra zorg op de Archipel bestaat uit een reeks van activiteiten. Al 

deze activiteiten komen voort uit de cyclus Handelingsgericht Werken (HGW) en zijn gericht op het 

handelingsgericht signaleren, analyseren, diagnosticeren en het vaststellen van de (ortho)pedagogische 

behoeften en specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Wanneer de specifieke onderwijsbehoeften 

van een groep zijn vastgesteld, wordt er planmatig aandacht besteed aan ondersteuning, begeleiding en 

remediëring. De IB-er heeft hierin een coördinerende taak.  

De IB-er controleert en monitort de resultaten van de leerlingen. In leerlingenbesprekingen begeleidt de IB-

er de leerkrachten bij het controleren, behalen en registreren van goede resultaten. Een belangrijk 

onderdeel van de monitoring betreft het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen en hun ouders.  
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De externen die ingezet worden in het zorgtraject zijn: 

* De schoolmaatschappelijk werkster 

* De adviseur van het samenwerkingsverband 

* De pedagoge van het HCO 

* De schoolarts en schoolverpleegkundige 

Ketenpartners: 

* CJG 

* Logopediste 

* Politie 

* Schoolmaatschappelijk werk 

* vrijgevestigde, particuliere instanties of specialisten 

Als kinderen extra hulp krijgen van een particuliere instantie zoals logopedie of fysiotherapie, hechten wij 

veel waarde aan een goede samenwerking zodat onze kinderen zo optimaal mogelijk geholpen kunnen 

worden. 

In voorkomende gevallen kan een beroep gedaan worden op de medewerkers van het SBO of SO. Met 

enkele van deze scholen bestaat een netwerkcontact wat door kortere communicatielijnen leidt tot 

snellere interventie mogelijkheden. 

 

Indien blijkt dat de inzet van extra zorg onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, kan de leerkracht een 

leerling, na overleg met de IB-er, aanmelden bij de IZC. Indien nodig kan de IB-er op grond van bijzondere 

zorgen (te denken valt aan thuissituaties, sociaal-emotionele ontwikkeling) besluiten, in overleg met de 

leerkracht, om een leerling aan te melden bij de IZC. 

 

 

6.5 Handelingsgericht werken 

 

Handelingsgericht werken beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te 

verbeteren. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal in de planning en het aanbod van het 

onderwijs. Er wordt doelgericht gewerkt, er worden doelen geformuleerd voor de korte en langere termijn. 

Er zijn hiertoe afspraken gemaakt wie wat doet, waarom, hoe en wanneer. 
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Bij opbrengstgericht werken gaat het om het systematisch in beeld brengen van de onderwijsopbrengsten 

op school- en groepsniveau. De resultaten van de toetsen en de vorderingen moeten voldoen aan de door 

de onderwijsinspectie gestelde eisen. 

 

 

6.6 Toezichtskader onderwijsinspectie 

 

De Inspectie van het Onderwijs heeft een kernkader voor het primair onderwijs opgesteld. Hieruit hebben 

we de volgende aandachtspunten gehaald: 

1. Opbrengsten: de tussenresultaten en eindresultaten zijn voldoende. 

2. Onderwijsleerproces: het geven van duidelijke uitleg van de leerstof, het realiseren van een taakgerichte  

    werksfeer en het actief betrokken zijn van leerlingen bij onderwijsactiviteiten. 

3. Zorg en begeleiding: het hanteren van een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en  

    procedures voor het volgen van de prestaties van de leerlingen, het planmatig uitvoeren van de zorg. 

4. Een actieve rol van en eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. 

 

 

6.7 Het pedagogisch klimaat en sociaal emotioneel leren 

 

6.7.1 Pedagogisch klimaat 

 

Wij horen als school bij elkaar: dat geldt in sterke mate voor de leerlingen onderling, maar ook voor 

leerkrachten en ouders. Als openbare school staan onze deuren open voor alle kinderen, ongeacht 

levensovertuiging of culturele achtergrond. Iedereen hoort erbij. Niet voor niets staat in onze visie, 

betrokkenheid, vertrouwen, groei en verantwoordelijkheid. 

Door het werken met diverse groepsoverstijgende activiteiten wordt het gevoel van saamhorigheid 

versterkt. Op de Archipel leren we samen, met - en van elkaar. Op de Archipelschool kennen leerlingen 

elkaar en gaan groot en klein vriendschappelijk met elkaar om. De zorgzaamheid waarmee de 

bovenbouwers met de kleuters omgaan en de manier waarop jonge kinderen genieten én leren van de 

‘groten’ laat zien dat deze saamhorigheid door alle kinderen gewaardeerd wordt. 

 

Plezier in leren staat bij ons voorop. Groot belang wordt dan ook gehecht aan het scheppen van een goed, 

veilig en uitdagend pedagogisch klimaat, waarin de leerlingen centraal staan en op positieve wijze 

benaderd worden. Respect voor elkaar hoort daarbij. Wie bij ons binnenloopt ziet kinderen die, 

aangestoken en begeleid door enthousiaste leerkrachten, zich inzetten bij een groot aantal leeractiviteiten 

en daarbij aan proces en resultaat plezier beleven.  

 

Een krachtige leeromgeving, die de leerling en leerkracht veiligheid en structuur biedt, ondersteunt de 

ontwikkeling van een gezonde, constructieve omgang met conflicten bij leerlingen en zorgt dat deze haast 

automatisch en op een volkomen natuurlijke wijze in gang wordt gezet en gehouden. Een krachtige 

leeromgeving is een setting die stimulerend werkt op het lerende vermogen binnen de school en is een 

voorwaarde voor het bevredigen van fundamentele menselijke behoeften aan relatie, autonomie en 

competentie. Door de gerichtheid op een krachtige leeromgeving en op voorbeeldgedrag van professionals 

in de school kan de benadering van het traject C&SCO samenvattend worden gekarakteriseerd als 

contextgericht (in tegenstelling tot programma’s die voornamelijk inhoudsgericht zijn en losse lessen 

aanbieden). 
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De leerkracht dient als voorbeeld/model voor de leerling door het sociaal competente gedrag voor te leven. 

Het modelgedrag van de leerkracht is een onderdeel van de krachtige leeromgeving (‘modeling’).  

 

In een krachtige leeromgeving wordt een veilig leef- en leerklimaat ontwikkeld, volgens de principes van: 

- actief,  

- passend,  

- echt  

- en samen.  

 

Dit gebeurt door: 

 Iedereen te leren reflecteren, zowel leerlingen als leerkrachten en andere medewerkers.  

 Regels met elkaar afspreken over: omgaan met elkaar, gebruik van materialen en gedrag binnen en 

buiten de school. 

 Samenwerking te stimuleren door coöperatieve werkvormen actief in te zetten. Andere werkvormen 

zijn ook denkbaar, zoals; spreekbeurten, rollenspelen en groepsopdrachten.  

 Bewust aandacht te schenken aan het omgaan met verschillen (respecteren van elkaar).  

 Leerlingen zelfstandig hun conflicten laten oplossen en hen verantwoordelijkheid te geven voor het 

omgaan met conflicten.  

 Het bespreken van onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van 

ruzies etc. kunnen aan de orde komen.   

 

Uitgangspunten anti-pest beleid 

De Archipel spant zich in om pestgedrag te voorkomen. Leerkrachten, leerlingen en andere betrokkenen 

zijn alert op pestgedrag. Indien pestgedrag onverhoopt toch optreedt, nemen de betrokkenen duidelijk 

stelling en actie tegen dit gedrag.  

Op de Archipelschool is er voortdurende aandacht voor het pedagogische klimaat. Aan het begin van het 

schooljaar worden er met de leerlingen afspraken en regels in de klas gemaakt, waarbij het onderling 

plagen en pesten wordt benoemd en besproken. Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als 

een probleem op onze school voor zowel de gepeste leerling, de pester(s), de groep leerlingen daar om 

heen, de leerkrachten en de ouders.  

Indien pestgedrag gesignaleerd wordt, volgt meteen een ernstig gesprek met de pesters uitgaande van de 

“No Blame aanpak”. Klassikaal wordt pestgedrag direct aangepakt waardoor er bij de leerlingen optimale 

aandacht voor een veilig pedagogisch klimaat is, waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt ervaren 

en niet wordt geaccepteerd.  

 

Directie en het team worden op de hoogte gesteld van pestgedrag, zodat iedereen er alert op kan 

reageren. Als het probleem zich blijft herhalen meldt de leerkracht dit gedrag aan de directeur van de 

school. De directie roept de ouders van de pester op school voor een gesprek. Ook het kind kan in dit 

gesprek betrokken worden. De directie legt de afspraken die voortkomen uit dit gesprek vast. Ouders en 

directie ondertekenen beiden het gespreksverslag voor in het dossier van de leerling. 

Als het gedrag niet verbetert, volgt een vervolgafspraak met ouders en kan indien noodzakelijk de leerling 

aangemeld worden voor de Interne Zorg Commissie. Hier kunnen adviezen uitkomen, zoals het volgen van 

een individuele of groepsgebonden SOVA training, een kanjertraining, inschakeling van het School 

Maatschappelijk Werk en /of andere jeugdhulpverleners. 
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Als het gedrag van de pester ook na deze interventie niet aanzienlijk verbetert en/of de ouders van het kind 

werken onvoldoende mee om het probleem aan te pakken kan de directie overgaan tot bijzondere 

maatregelen.  

 

Bemiddelaars 

Op de Archipelschool worden 4 leerlingen van groep 8 opgeleid om bemiddelaar te zijn, twee meisjes en 

twee jongens. De bemiddelaars schrijven zelf een sollicitatiebrief, waarin zij aangeven waarom zij denken 

dat ze een goede bemiddelaar zullen zijn.  

 

De Intern Begeleider voert met alle kandidaten een kort gesprek. Uiteindelijk worden er vier leerlingen 

gekozen. Zij krijgen in een aantal bijeenkomsten door de IB-er uitgelegd hoe zij andere kinderen kunnen 

helpen bij het oplossen van conflicten. 

 

Leerlingen die het moeilijk vinden om zelfstandig een ruzie of conflict op te lossen, kunnen de hulp van 

deze bemiddelaars inroepen. Er worden altijd twee bemiddelaars gevraagd om te helpen in de mediatie. De 

bemiddelaars helpen de betrokken leerlingen in het oplossen van het conflict / de ruzie. Ze vragen of er nog 

een gesprek nodig is en schrijven een kort verslagje in de bemiddelaarsmap. Mochten de bemiddelaars er 

samen met de betrokken leerlingen niet uitkomen, vragen zij hulp aan de IB-er. 

 

Met enige regelmaat hebben de bemiddelaars overleg met de IB-er over de mediaties die ze gedaan 

hebben. Terugkoppeling met de leerkracht van de betrokken leerlingen, gebeurd alleen wanneer de 

betrokken leerlingen dit wensen. 

 

 

 6.7.2 Sociaal-emotioneel leren 

 

“Sociaal-emotioneel leren is het ontwikkelingsproces waarmee je fundamentele levensvaardigheden 

verwerft. Het betreft vaardigheden waarmee we onszelf, onze vriendschappen en ons werk effectief en 

moreel verantwoord kunnen vormgeven.”i 

 

Kees van Overveld definieert vijf kritische groepen van sociaal-emotionele competenties, waaraan 

structureel aandacht zou moeten worden besteed: 

1. Besef hebben van jezelf: inschatten van je eigen gevoelens; kennis hebben van je interesses, 

waarden en kracht; een gezond zelfvertrouwen. 

2. Zelfmanagement: impulscontrole bij stressvolle situaties; omgaan met heftige emoties; doelgericht 

gedrag. 

3. Besef hebben van de ander: empathie; perspectief nemen; verschillen tussen individuen en 

groepen herkennen en waarderen; sociale cues juist interpreteren. 

4. Relaties kunnen hanteren: relaties aangaan gebaseerd op samenwerking; sociale druk weerstaan; 

conflicten oplossen. 

5. Keuzes kunnen maken: weloverwogen kiezen met de juiste aandacht voor jezelf en de ander. 

 

Om de leerlingen hierbij te ondersteunen is er gezocht naar methoden die goed aansluiten bij C&SCO. 

 

In de kleutergroepen wordt gewerkt met “Een Doos vol Gevoelens”. Met deze methode willen we kinderen 

helpen gevoelens beter te (h)erkennen, benoemen en differentiëren bij zichzelf én bij anderen. Zo leren ze 
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zich in de beleving en/of het gevoel van de ander te verplaatsen (inleven). Dit draagt bij tot hun sociale 

competentie. 

 

Vanaf schooljaar 2009-2010 (vanaf de pilot) wordt er in groep 3 gewerkt met de methode Zippy’s Vrienden 

om de leerlingen de juiste coping-strategieën aan te leren. In 2012 is dit uitgebreid met het aanbieden van 

de doorgaande leerlijn in groep 4: Apple’s Vrienden 

 

De leerlingen leren in verschillende werkvormen (rollenspellen, tekenen, kringgesprekken en oefeningen): 

- Hun gevoelens herkennen en uiten. 

- Aandachtig luisteren. 

- Hulp vragen en anderen helpen. 

- Vrienden maken en houden. 

- Omgaan met eenzaamheid, afwijzing, pesten en sterfgevallen. 

- Conflicten met vrienden zelf oplossen. 

- Zich aanpassen aan nieuwe situaties 

 

Keuze voor een schoolbrede aanpak 

Om aan de ‘antipestwet’ te kunnen voldoen heeft de Archipelschool de keuze gemaakt voor een 

schoolbrede aanpak in alle groepen gebaseerd op het gedachtegoed van Zippy’s Vrienden. 

 

Keuzecriteria voor deze aanpak zijn: 

- aandacht die Zippy’s Vrienden besteedt aan SEL competenties 

- theoretische verantwoording 

- uitgangspunten waarop Zippy’s Vrienden is gebaseerd 

- gebruikerservaringen in de groepen 3 t/m 5 van de afgelopen jaren 

- wetenschappelijk bewezen effectiviteit 

- training en begeleiding die geboden wordt vanuit KEC 

 

Zippy’s Vrienden 

Zippy’s Vrienden is een in Engeland ontwikkeld programma dat kinderen van ongeveer 5 tot 8 jaar sociale 

en emotionele vaardigheden bijbrengt.  

Zippy’s Vrienden is ontwikkeld om de psychische gezondheid van alle schoolgaande kinderen te 

bevorderen, ongeacht hun emotionele of cognitieve competentieniveau. Het programma richt zich niet op 

een specifieke doelgroep van kinderen met problemen.  

 

De methode is onderverdeeld in zes modules met in totaal 24 lessen, verspreid over het schooljaar. 

Achtereenvolgens komen ‘gevoelens’, ‘communicatie’, ‘vriendschap’, ‘ruzie’, ‘verandering en verlies’, en 

‘opnieuw beginnen’ aan bod.  

Zippy's Vrienden is aangewezen als een kansrijk anti-pestprogramma. Zippy's Vrienden is door een 

onafhankelijke commissie van deskundigen aangewezen als een van de 13 kansrijke anti-pestprogramma's. 

 

Implementatie schoolbrede aanpak 

Vanaf het schooljaar 2015-2016 zal de aanpak van Zippy en Apple’s Vrienden in alle groepen de basis 

vormen voor het sociaal emotioneel leren van de kinderen.  
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6.8 ICT 

 

ICT is niet meer weg te denken uit ons onderwijs.  Veel onderzoeken tonen aan dat ICT kan bijdragen aan 

efficiënter, effectiever en aantrekkelijk onderwijs.  Het is geschikt om lesstof op verschillende manieren aan 

te  bieden (visueel, auditief en interactief), hierdoor leren leerlingen meer en beter. Zwakke leerlingen 

blijken vooruitgang te boeken m.b.v. ICT leren, hierbij moet wel gebruik worden gemaakt van goed 

ontworpen adaptieve programma’s die leerlingen goed door de stof leiden. Werken met ICT is vaak 

aantrekkelijk en daardoor  leuk. Belangrijk is  dat ICT met andere leervormen wordt afgewisseld . 

Succesfactor is  vooral dat de aandacht van de leerlingen op de leertaak wordt gericht. Belangrijk daarbij is 

het om de ICT toepassingen vooral op diepgang in leren en efficiëntie te beoordelen en niet alleen op 

aantrekkelijkheid.  

 

Uit de Quick scan, uit de WMK-PO, blijkt dat ICT onvoldoende structureel is ingebed in de 

schoolorganisatie. Dit onderwerp zal dan ook de komende jaren op de beleidsagenda van de school staan. 

Op schoolniveau onderscheiden wij verschillende toepassingen van ICT gebruik: 

o Als didactisch hulpmiddel, het digitale schoolbord: 

o Als didactisch hulpmiddel, bij remediering of verrijking; 

o Als instrument ten behoeve van de leerlingenadministratie; 

o Als instrument ten behoeve van de interne communicatie. 

 

Naast scholing van leerkrachten zal een duidelijke visie ontwikkeld moeten worden over  waarom en 

wanneer het digibord wordt gebruikt. Scholing en visieontwikkeling moet aansluiten bij de bestaande 

opvattingen over het onderwijs dus niet alleen kennisoverdracht (leerkracht als kennisdoorgever), maar 

ook als kennisconstructie (kinderen  leren zelf  analyseren en onderzoeken, leren-leren). 

 

De communicatie met de ouders is gedigitaliseerd. Naast de website is Mijnschoolinfo ingevoerd voor de 

communicatie met de ouders. Voor veel ouders is dit nog even wennen. Het doel is binnen een jaar tot 

volledig gebruik van de software te komen.  

 

 

6.9 Basale vaardigheden 

 

Ontwikkelingsgebieden groep 1, 2 (en 3) 

Op de Archipel wordt gewerkt met het Ontwikkelings Volg Model (OVM) ontwikkeld door het Semenarium 

voor Orthopedagogiek. De (tussen)doelen voor alle ontwikkelingsgebieden voor de groepen 1 en 2 en 

(gedeeltelijk) in groep 3, zijn afkomstig van het Seminarium voor orthopedagogiek. 

Binnen het OVM worden de leerlingen op de onderstaande ontwikkelingsgebieden gevolgd, per sub 

onderwerp worden per half jaar doelen gesteld, die de leerlingen op een bepaalde leeftijd moeten kunnen 

uitvoeren. De school hanteert deze doelen. Indien een kind niet voldoet aan een gesteld doel, kan binnen 

het OVM eenvoudig een doel gesteld worden. 

 

o Basale ontwikkelingsbehoeften  

o Speel- en werkgedrag  

o (Senso)motorische ontwikkeling  

o Zintuiglijke ontwikkeling  

o Spraak- en taalontwikkeling  
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o Wereldoriëntatie  

o Symbolisering  

 

Het onderwijs wordt in de groepen 1 en 2 thematisch aangeboden. Van veel voorkomende te behandelen 

thema's zijn leskisten gemaakt. In deze leskisten zijn les- verwerkingsmateriaal, verwijzingen naar 

methodisch materiaal en registratieformulieren voor de leerkracht gevoegd, dit sluit aan bij de door de 

school gestelde (tussen)doelen en komen overeen met de door het seminarium voor orthopedagogiek 

vastgestelde tussendoelen.  

 

Bij de keuzes van een methode wordt rekening gehouden met de door de school gestelde criteria: De 

methoden voldoen aan de kerndoelen, zijn passend bij de visie van de school en bieden een ruime 

mogelijkheid tot differentiëren, zowel in tempo als niveau en belangstelling, rekening houdend met 

verschillende leerstijlen, waarbij een doorgaande lijn een vereiste is. Er dient ruimte te zijn voor 

constructief en betekenisvol leren, door het aanbieden van gevarieerde keuze -, onderzoeks - en open 

opdrachten. Een methode besteedt aandacht aan het inrichten van een rijke leeromgeving en de doelen 

zijn duidelijk aangegeven bij de lessen. Tenslotte dient iedere les of ieder blok te worden afgesloten met 

een toets. Er worden genormeerde toetsen gebruikt en passende vervolgacties na het toetsen (herhaling, 

verrijking) aangeboden, waarbij de registratie eenvoudig en overzichtelijk is.  

 

Een overzicht van de methoden en materialen die in gebruik zijn, is opgenomen in bijlage 1. 

 

Relatie methodes met de kerndoelen 

De genoemde methodes bereiden de leerlingen voor op het behalen van de kerndoelen. 

Remediërend materiaal wordt ingezet om leerlingen extra te ondersteunen, die tussen - of 

einddoelen (gesteld door het SLO) niet dreigen te halen. Uitdagend en verrijkend materiaal wordt 

gebruikt voor leerlingen, die de einddoelen van hun jaargroep al behaald hebben vóór het reguliere 

toetsmoment. 

 

Relatie met de Canon van Nederland 

De canon van Nederland is mede richtinggevend aan het onderwijs in geschiedenis (en andere 

vakgebieden) in het basisonderwijs en de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. 

Nederlandse scholen zijn niet verplicht zich aan de canon te houden in verband met de vrijheid van 

onderwijs. De onderwerpen van de canon zijn overzichtelijk in Brandaan, de geschiedenismethode van 

de Archipelschool, opgenomen. Natuurlijk besteedt de methode ook aandacht aan actief burgerschap. In 

de handleiding staat waar het onderwerp aan bod komt. 

 

Kunst, cultuur en techniek 

De doelen op het gebied van kunst en cultuur zijn beschreven in een cultuurbeleidsplan. Muziek, dans, 

drama, film en beeldende kunst worden in samenhang met de onderwerpen uit thema’s uitgewerkt en 

aangeboden. Regelmatig zijn er ook excursies naar de diverse instellingen en aanbieders op dit gebied. 

De techniek onderdelen scheikunde, natuurkunde, elektrotechniek, mechanica en bewerkingen van 

materialen worden in nauwe samenhang met de thema’s aangeboden. Er wordt gewerkt met de 

Techniektorens. 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheid_van_onderwijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheid_van_onderwijs
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Engels 

Het team heeft gekozen voor versterkt Engels, d.w.z.: 

- Extra aandacht voor Engels in de kleutergroep (minimaal 2x per week) 

- ‘gewoon’ in groep 3 en 4: 1x per week instructie en 1x per week verwerking 

- Versterkt vanaf groep 5: minimaal 2x per week instructie, 1x per week verwerking en digitaal 

ondersteund; leerling materiaal met oefenstof 

De leerdoelen voor de onderbouw zijn voornamelijk gericht op spreekvaardigheid en luistervaardigheid. 

Vanaf groep 5 is er ook aandacht voor schrijfvaardigheid en grammatica. 

In groep 5-8 is de methode ook digitaal ondersteund. Er is een duidelijke doorgaande leerlijn tot aan groep 

8.  

De keuze van de methode is bepaald door voldoende differentiatiemogelijkheden om het ook voor ‘native 

speakers’ en expat-leerlingen interessant te laten zijn. 

 

Internationalisering is onderdeel vvto programma. Hiervoor zullen er projectweken georganiseerd worden 

en contacten in het buitenland gezocht worden. 

 

 

 

 

6.10 Doelstellingen komende planperiode 

 

Op basis van voorgaande analyse zijn de volgende prioriteiten (vertaald naar doelstellingen) bepaald: 

 

Doelstellingen voor de komende planperiode 

(Hoog) begaafde leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum kunnen, met in acht neming 

van de gestelde grenzen, worden opgevangen in de klassensituatie. 

 

De toetsen in het kader van het leerlingvolgsysteem ten behoeve van de signalering zijn up to date. 

 

De werkwijze en uitgangspunten van Zippy’s en Apple’s Vriendenzijn als werkwijze voor het sociaal 

emotioneel leren, in de gehele school geïmplementeerd en geborgd. 

 

Er is een ICT-omgeving gerealiseerd welke gericht is op de ondersteuning van het onderwijsleerproces. 

 

De mogelijkheden van Mijnschoolinfo worden optimaal benut. 

 

Engels is ingebed in het onderwijsprogramma 
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7 Communicatie en profilering 
 

 

7.1 Profilering 

 

De Archipel profileert zich met name middels het pedagogisch klimaat en de hoge opbrengsten. De school 

heeft een goede naam en is populair bij ouders. Voor de diverse jaargroepen zijn er wachtlijsten. Ook het 

aantal inschrijvingen van 4-jarigen is groter dan het aantal dat we kunnen plaatsen. 

Alle medewerkers zijn zich bewust van deze goede naam en werken dagelijks aan het voldoen aan deze 

verwachtingen. 

Aan de Open Dag van De Haagse Scholen wordt ieder jaar weer deelgenomen. Er worden verder geen extra 

activiteiten ontplooit om leerlingen te werven. 

 

 

7.2 Externe communicatie 

 

Het contact met de ouders vindt op vele manieren plaats: 

 

 de school beschikt over een uitgebreide website, die regelmatig wordt bijgehouden: 

www.archipelschool.nl   Deze bevat naast algemene informatie ook nieuwsberichten met foto’s en 

reportages.  

 een keer per 2 weken worden de ouders geïnformeerd via de “Weekkrant”. Dit is een nieuwsbrief 

met algemene informatie over de school en nieuws uit de groepen; 

 in het begin van het schooljaar wordt een algemene informatieavond georganiseerd; 

 de schoolgids op de website;  

 een jaarlijkse informatieavond over het schoolbeleid;  

 een jaarlijkse informatieavond over het Voortgezet Onderwijs en de CITO-eindtoets;  

 twee maal per jaar schriftelijke informatie (rapportage) over de vorderingen van de leerlingen;  

 tenminste twee maal per jaar een gesprek over de vorderingen van de leerlingen;  

 informatie verstrekking en afstemming van beleidsontwikkelingen met de medezeggenschapsraad;  

 informatieverstrekking, afstemming  en planning van activiteiten in de ouderraad;  

 oudertevredenheidsonderzoek a.d.h.v. cyclus kwaliteitszorg kwaliteitsmeter; 

 mijnschoolinfo. 

 

De uitkomsten van de oudertevredenheidsonderzoeken worden kenbaar gemaakt aan de ouders en 

medewerkers. Op basis van de uitkomsten (zie hoofdstuk 5) worden er diverse acties gepland.  

 

 

7.3 De communicatie met andere instellingen 

 

De Archipel hecht waarde aan goede en plezierige communicatie met allen die bij de school betrokken zijn. 

Er is belang bij goed communiceren met organisaties en instellingen waarmee samenwerking plaats vindt. 

Die contacten kunnen heel divers zijn.  

 

 

 

http://www.archipelschool.nl/


                 Concept Schoolplan 2015 – 2019 OBS De Archipel                           30 

7.4  Communicatie intern 

 

Op de school is de interne communicatie van groot belang. Op onze school wordt op verschillende 

manieren gecommuniceerd en via verschillende middelen zorgen we ervoor dat iedereen op de hoogte is 

en blijft over alles wat er op school gebeurt. Er zijn plenaire team- en bouwvergaderingen die afwisselend 

worden gehouden.  

 

Margedagen 

Een aantal keer per jaar is er een margedag. Op deze dag zijn de kinderen vrij en is het volledige team 

aanwezig op school. Deze dagen hebben als doel om beleidsmatige keuzes met elkaar te maken of om het 

hele team te scholen. 

 

Teamvergadering 

Ongeveer 8 – 10  keer per jaar is er een teambijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn inhoudelijk of 

organisatorisch van aard. De bijeenkomsten worden op verschillende dagen gehouden. De teamleden die 

op die dag werken zijn verplicht aanwezig.  

 

Bouwvergadering 

De school is verdeeld in een onderbouw en bovenbouw. De bouwvergaderingen worden door de de intern 

begeleider of iemand van de directie voorgezeten. De notulen gaan naar de teamleden en de directie. 

Besluitvorming vindt altijd plaats in de plenaire vergaderingen. In de bouwvergaderingen worden 

beleidsmatige punten besproken. Tevens is er in de bouwvergadering ruimte voor inhoudelijke zaken. 

 

De vergaderstructuur m.b.t. team- en bouwvergaderingen is niet optimaal. Hier zal een nieuwe structuur 

voor gevonden moeten worden. 

 

Commissievergadering 

Bij de taakverdeling worden commissies gevormd die over een bepaald onderwerp vergaderen.  

 

IB-overleg 

De directeur heeft regelmatig, vooraf vastgesteld, overleg met de interne begeleider. Tijdens dit overleg 

worden lopende zaken besproken en geëvalueerd. Tevens wordt nieuw beleid t.a.v. de ondersteuning 

geïnitieerd.  

 

MR-vergadering 

De MR vergadert 1 x per 4/6 weken  

 

OR-vergadering 

De OR vergadert 1 x per 4 weken. 

 

Jaarplanner 

Voor de leerkrachten wordt elk jaar een jaarplanner gemaakt, waarin de diverse activiteiten staan vermeld. 
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7.5 Doelstellingen komende planperiode 

 

Op basis van voorgaande analyse zijn de volgende prioriteiten (vertaald naar doelstellingen) bepaald: 

 

Doelstellingen voor de komende planperiode 

De vergaderstructuur en –planning is herzien en afgestemd op de activiteiten en processen binnen de 

school. 
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8 Personeelsbeleid 
 

 

8.1 Personeelsbeleid De Haagse Scholen 

 

De Haagse Scholen als professionele kennisintensieve organisatie met onderwijskwaliteit als resultaat. 

 

Wij vinden de kwaliteit van de medewerkers in het onderwijs erg belangrijk. Goed onderwijs resulteert in 

goede onderwijsopbrengsten, en is dus een vanzelfsprekende ambitie voor al onze scholen. 

In het onderwijs is het personeel het beste ‘middel’ om de ambities te realiseren. In de school zijn alle 

medewerkers zich ervan bewust dat hun inspanningen bepalend zijn voor de ontwikkeling en de toekomst 

van de leerlingen. Op de medewerkers rust dus een zware verantwoordelijkheid, niet alleen door ervoor te 

zorgen dat de leerlingen zich welkom en veilig voelen, maar vooral ook door ervoor te zorgen dat de 

leerlingen het best mogelijke onderwijs krijgen, toegesneden op hun mogelijkheden en de ontwikkelingen 

in kennis en samenleving. Maar niet alleen leerlingen ook medewerkers vragen steeds meer om een 

inspirerende leer en werkomgeving. 

DHS heeft de wens te komen tot een cultuur waarin ruimte is voor professionele ontwikkeling en waarin 

kennisdeling vanzelfsprekend is in een inspirerende leer en werkomgeving voor alle medewerkers. Daarbij 

vragen we ook een basishouding van iedere medewerker; te kunnen reflecteren op eigen handelen, 

verantwoordelijkheid nemen, bewust zijn van de eigen toegevoegde waarde en in staat en bereid zijn om 

te leren en te ontwikkelen, individueel en met elkaar. Een ontwikkeling gericht dus op professioneel 

handelen, 

Om de belangrijke en ingewikkelde taak het bieden van kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven 

vervullen zullen ook onze leraren voortdurend moeten leren, hoe het beter kan, hoe het anders kan, hoe 

het samen kan met de collega’s. Binnen DHS willen we de motivatie van leerlingen om te leren en hun 

talenten te ontwikkelen aanspreken. Dat gaat niet zonder het aanspreken van de motivatie van leraren en 

schoolleiders om te leren hoe dat het beste kan. De leraar is cruciaal in het leerproces van leerlingen, de 

schoolleider is cruciaal in de kwaliteit van de school en het daar werkende team. Schoolleiders en leraren 

hebben, om hun werk goed te kunnen doen, de opdracht om hun professionaliteit te onderhouden en te 

versterken. Scholing en ontwikkeling, in gezamenlijkheid binnen de school, tussen scholen en op 

concernniveau, is het centrale aandachtspunt voor de komende beleidsperiode. Wil DHS zijn ambities op 

het gebied van de kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten en sociaal emotionele ontwikkeling van 

leerlingen realiseren, zijn er goed toegeruste mensen nodig met actuele kennis, adequate vaardigheden en 

met nieuwsgierigheid naar het Dit vraagt om een HRM beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van alle 

medewerkers. 

 

 

8.2 Het HRM beleid van De Haagse Scholen 

 

Binnen het HRM beleid van De Haagse Scholen en dus ook het HRM beleid binnen elke school onderkennen 

we het meer beheersmatige domein van de personeels- en formatieplanning, de zorg voor medewerkers bij 

ziekte en ander verzuim, de zorg voor de juiste toepassing van wet- en regelgeving, taakbeleid alsmede een 

adequate vastlegging van afspraken rondom functioneren, disfunctioneren, (dossiervorming) en werving en 

selectie. Binnen DHS zijn hier afspraken over gemaakt en alle scholen werken binnen de afgesproken 

kaders. Zij worden daartoe ondersteund door de HRM adviseurs en het Administratiekantoor. 
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Het meer beleidsmatige domein omvat onder meer aspecten van organisatieontwikkeling, 

teamontwikkeling, scholing en professionalisering, gezondheidsbeleid, mobiliteit, alsmede 

leeftijdsfasebewust beleid. In dit domein werken scholen binnen de door de organisatie gevormde 

kaders van het Integraal HRM beleid en met ondersteuning vanuit de afdelingen HRM en Beleid. Hier ligt 

een grote mate van eigen inbreng. 

 

De grote thema’s voor de komende planperiode op het gebied van personeelsbeleid zijn de volgende: 

 HRM beleid: elke school beschikt over een beschrijving van de hoofdlijnen van haar HRM beleid, in 

richting, prioriteiten, aandachtspunten. Dit beleid heeft de instemming van personeel en mr. 

 Scholing en professionalisering: elke school maakt een op het beleid van de school toegesneden 

opleidings- en begeleidingsplan voor alle medewerkers en definieert de thema’s waarop zij samen 

met andere scholen aan zou willen werken. Hier komen ook de taken op het gebied van opleiden in 

de school en overig stagebeleid aan de orde. 

 Registratie van leraren en schoolleiders: elke school maakt afspraken met haar medewerkers (en 

voor de schoolleiders doen de bovenschools directeuren dat) over registratie in het Leraren-, resp. 

Schoolleidersregister. 

 Functiemix: het doel is dat alle scholen aan het einde van de planperiode voldoen aan de 

concernafspraken met betrekking tot de functiemix en zij plannen hun inspanningen daartoe in de 

tijd. 

 Verzuim: scholen en bestuurskantoor spannen zich ervoor in het ziekteverzuim terug te dringen en 

gebruiken de beschikbare instrumenten voor zorg en ondersteuning van medewerkers die dat nodig 

hebben. 

 Zorg voor de kwaliteit en ontwikkeling: scholen en bestuurskantoor beschikken over een goed 

functionerende gesprekkencyclus om inzicht te krijgen in de kwaliteit, kennis en kunde van 

medewerkers en daar actief op te kunnen sturen. Een gerichte aanpak voor leren en ontwikkelen is 

hierop gebaseerd. Maar ook soms een gerichte aanpak om van medewerkers afscheid te nemen, 

wanneer medewerker en organisatie niet bij elkaar passen of de voor de werkzaamheden juiste 

kennis en vaardigheden onvoldoende beschikbaar zijn. 

 Planning en control: scholen en bestuur beschikken over een meerjaren formatieplanning passend 

binnen de financiële mogelijkheden van de school, resp. de organisatie als geheel. 

 Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid: de ontwikkeling van de personeelsformatie met onder meer 

de toename van het aandeel ouder personeel, de verlenging van de werkperiode door latere 

pensionering, gecombineerd met de ontwikkelingen in de nieuwe CAO met een geleidelijke 

afschaffing van de huidige Baporegeling en de inrichting van nieuwe instrumenten voor 

vermindering van de werkdruk en de bevordering van scholing maakt dat een op leeftijdsfases 

gericht personeelsbeleid aan de orde is. Vraagstukken van taakverdeling, van mobiliteit en het 

gezond, fit en fris houden van medewerkers zijn hier aan de orde. 
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8.3 Het personeelsbeleid van de school 

 

 

De ontwikkeling van de totale gemiddelde formatie per schooljaar is als volgt: 

 
 

In het laatste schooljaar is er een afname in de totale formatie waarneembaar. Deze zal gerepareerd 

moeten worden wil de Archipel kunnen voldoen aan het realiseren van de doelstellingen. 

 

 
 

Het ziekteverzuim op school is relatief laag. Na een aantal jaren van zeer laag ziekteverzuim is het verzuim 

vorig jaar en ook dit schooljaar stijgend. Dit werd veroorzaakt door twee langdurig zieke medewerkers. 

 

Ziektevervanging is een moeizaam proces, vanwege het feit dat er geen leerkrachten vrijgesteld zijn om 

deze taak te vervullen. Bij ziekte van een collega moet een groep soms verdeeld worden, waar de hele 

schoolorganisatie last van heeft.   

 

Kwalitatief goed personeel is het kapitaal van de schoolorganisatie. Van het personeel op de Archipel wordt 

een grote mate van vakbekwaamheid verwacht. Inzet, betrokkenheid, vakkennis en de wil om ‘beter te 

willen worden’ zijn essentieel voor de ontwikkeling van de school. 

Van het personeel wordt verwacht dat zij zich voortdurend ontwikkelen en scholen. Zowel het eigen 

scholings- en trainingsaanbod van de school, als extern aanbod zorgen voor vergaande professionalisering 

van het gehele team. Tot op heden is er geen meerjarenscholingsplan geformuleerd. In het schooljaar 

2015-2016 zal dit, in relatie met de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en doelstellingen geformuleerd 

worden. 

 

De nieuwe CAO-PO 2015 biedt veel mogelijkheden om tot een sterk verbeterd taakbeleid te komen. In 

plaats van het basismodel het overlegmodel invoeren biedt veel mogelijkheden voor het personeel voor 

eigenaarschap en zelfsturing. Uren tellen tegenover resultaat afspraken. De Archipel zet zich in om het 

overlegmodel zo snel mogelijk in te voeren.  

Een aantal leerkrachten heeft zich gekwalificeerd voor de hogere LB-functie. Doel is om dit verder uit te 

breiden. Dit heeft wel financiële consequenties, maar deze wegen op tegen de opbrengsten van hoger 

gekwalificeerd personeel. 

 

fte incl. Bapo

ziek zwanger

2010-2011 15,6 0,19 0,30

2011-2012 15,4 0,28 0,00

2012-2013 14,9 0,55 0,00

2013-2014 15,2 0,92 0,33

2014-2015 14,4 1,01 0,00

totaal waarvan

Ziekteverzuim %

2010-2011 1,2%

2011-2012 1,9%

2012-2013 3,8%

2013-2014 6,2%

2014-2015 7,1%
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De (werk)druk, als gevolg van de hoge eisen die gesteld worden, is groot, terwijl de (formatieve) faciliteiten 

beperkt zijn. Dat betekent dat alle medewerkers jaarlijks, naast het runnen van hun (grote) klas,  meer werk 

moeten doen zoals  de realisatie van allerhande verwachte, vereiste en geplande veranderingen, als het 

maken van  groepsplannen, trendanalyses, ontwikkelingsperspectieven schrijven, het  maken van een 

bekwaamheidsdossier, waardoor er een grens is bereikt. Over dit punt, werkdruk, bestaat een grote zorg.   

 

De komende jaren zal het accent liggen op het continueren van onderstaande activiteiten. Daarnaast zal de 

ontwikkeling op het gebied van  integraal personeelsbeleid (IPB) worden voortgezet, evenals het voeren 

van beoordelings- en persoonlijke ontwikkelgesprekken (POP: Persoonlijk Ontwikkelings Plan). De 

gesprekscyclus, is mede door de directiewisselingen, enigszins ‘in het slop geraakt’. Dit zal voortvarend 

opgepakt moeten worden. 

 

Het personeelsbeleid op schoolniveau is gericht op de volgende zaken: 

 een veilige werkplek voor iedereen; 

 er wordt gewerkt aan de hand van een individuele normjaartaak gepland; 

 ontwikkelingen betreffende de functiemix worden transparant besproken; 

 de door DHS gestelde targets betreffende de verdeling LA/LB worden gehaald; 

 elke medewerker heeft een digitaal bekwaamheidsdossier; 

 elke medewerker voldoet in 2017 aan de eisen van het Lerarenregister en is ingeschreven; 

 de functionerings- en beoordelingsgesprekken vinden plaats volgens de vastgestelde gesprekkencyclus 

van DHS; 

 het vergroten van de leerkrachtvaardigheden en het nascholingsplan is systematisch en sluit aan bij het 

schoolplan; 

 door middel van evenwichtig taakbeleid wordt getracht leeftijdsfasebewust personeelsbeleid te 

voeren. 

 

Ten behoeve van het personeelsbeleid hanteren wij de volgende protocollen en instrumenten: 

 Gesprekkencyclus DHS – juni 2012; 

 het protocol voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) van maart 

2010 en allerhande zaken uit het schoolreglement. 

 RAET Verzuimmanager 

 

 

8.4 Doelstellingen komende planperiode 

 

Op basis van voorgaande analyse zijn de volgende prioriteiten (vertaald naar doelstellingen) bepaald: 

 

Doelstellingen voor de komende planperiode 

 Het taakbeleid is herzien en zijn er taken geschrapt. 

 Door de herziene  taakverdeling is de ervaren werkdruk verminderd. 

 De invoering van de CAO, met een evenwichtig taakbeleid, binnen overlegmodel is in 2016 een 

feit. 

 Er werken uitsluitend gemotiveerde mensen op de Archipel die zich voortdurend ontwikkelen 

en inzetten om de school verder te ontwikkelen. 

 Er is een meerjarenscholingsplan geformuleerd gebaseerd op het beleid van de school. 

 Alle leerkrachten en de directie is ingeschreven in het voor hen geldende register. 
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 De functionerings- en beoordelingsgesprekken vinden plaats volgens de vastgestelde 

gesprekkencyclus van DHS. 

 De door DHS gestelde targets betreffende de verdeling LA/LB worden gehaald; 

 Er is een meerjaren formatieplanning geformuleerd passend binnen de financiële mogelijkheden 

van de school. 

 
 

  



                 Concept Schoolplan 2015 – 2019 OBS De Archipel                           37 

9 Huisvesting 
 

 

De school staat midden in de Archipelbuurt en is gevestigd in het schoolgebouw in de Atjehstraat. Het 

gebouw dateert uit 1993 en kan maximaal negen groepen huisvesten. Verder zijn er in de school een 

speellokaal, een kleine bibliotheek, een multifunctionele ruimte (vergaderruimte, plusklas, stiltelokaal) en 

verschillende kantoorruimtes. Er is in of om de school geen eigen gymzaal.  

 

DHS streeft naar spreiding van het aanbod van het openbaar onderwijs in de gemeente Den Haag. 

Instandhouding van de Archipelschool met een leerlingaantal van ca. 225 leerlingen is vooralsnog niet 

bedreigd. Wel dient deze ontwikkeling goed gevogld te worden.   

 

Het gebouw is in goede staat en wordt, volgens het “meer-jaren-onderhoudsplan” van het bestuur, goed 

onderhouden. Jaarlijks wordt bepaald wat er nodig is aan onderhoud. Eventuele acute mankementen 

worden zo snel mogelijk verholpen. 

In het gebruik is het gebouw op een aantal punten niet praktisch: 

o In drie lokalen kan naar de nok van het dak gekeken worden, waarbij balken en spanten zichtbaar 

zijn. Helaas zijn deze spanten en balken bijzonder stoffig, zeer slecht voor astma patiënten.  

o Enkele lokalen zijn onhandig ingedeeld. Er zijn te veel hoeken, waardoor het moeilijk is om hierin 

lessen te verzorgen.  

o Een enkel lokaal is bijzonder groot, een ander lokaal is maar heel klein, in deze kleine lokalen is het 

erg moeilijk om 30 tot 32 leerlingen, onder te brengen.  

o Weinig nevenruimten. 

 

De school wil groeien, omdat: 

o er voldoende leerlingen zijn, gezien de wachtlijst,  

o een grotere school meer financiële armslag zou hebben.  

Er zijn vooralsnog geen mogelijkheden tot uitbreiding van het schoolgebouw. De urgentie is er echter wel. 

 

De schoonmaak is centraal aanbesteed, via een Europese aanbesteding, aan CSU. Er is een onafhankelijke 

controle door een ander bedrijf. Dit bedrijf voert geregeld aangekondigde en af en toe onverwachte 

controles uit. Gemiddeld zijn de uitslagen van deze controles voldoende. De schoonmaak blijft wel punt van 

aandacht. 

 

Het meubilair van de Archipel is aan vervanging toe. Het huidige meubilair is meer dan 20 jaar oud (de 

afschrijftermijn is 20 jaar). In het schooljaar 2015-2016 vindt het keuze traject plaats. Leidend is de strakke 

heldere uitstraling en de mogelijkheid de schoonmaak zo grondig mogelijk te kunnen uitvoeren.  

 

De buitenruimte van de school is in 2015 opnieuw ingericht door de realisatie van “De Archipeltuin” . De 

school heeft hiertoe het initiatief genomen. Een prachtige plek om te spelen in de pauzes, maar ook om 

lessen in te kunnen geven. 
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9.1 Doelstellingen komende planperiode 

 
Op basis van voorgaande analyse zijn de volgende prioriteiten (vertaald naar doelstellingen) bepaald: 

 

Doelstellingen voor de komende planperiode 

 In 2015 – 2016 is nieuw meubilair aangeschaft.  

 Binnen de bestaande situatie zijn er, indien mogelijk, extra (multifunctionele)nevenruimten 

gecreëerd . 
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10 Financieel beleid 
 

 

10.1 Financieel beleid binnen DHS 

 

De planning- en controlcyclus 

De planning- en controlcyclus binnen DHS voorziet ieder jaar in de opstelling van een integrale 

meerjarenbegroting op bestuursniveau en daaropvolgend een begroting per school, en een begroting voor 

het bestuurskantoor. Dit is een begroting op kalenderjaar. De schoolbegrotingen en de begroting voor het 

bestuurskantoor worden gemaakt op basis van een daaraan voorafgaande Uitgangspuntennota waarin de 

kaders voor de begroting worden vastgelegd. De actuele meerjarenbegroting beslaat de periode 2015-2018 

en is vervaardigd in de maanden september 2014 tot en met januari 2015.  

Ook wordt elk jaar en gekoppeld aan de meerjarenbegroting op bestuursniveau een formatieplan per 

schooljaar opgemaakt, waarin de verwachte inkomsten en verwachte verplichtingen naast elkaar worden 

gezet om te kijken of deze met elkaar in balans zijn. 

In de planning en controlcyclus op bestuursniveau wordt vervolgens jaarlijks een verslag gemaakt, 

bestaande uit een bestuursverslag en jaarrekening, in overeenstemming met de richtlijnen van het 

Ministerie van OCW. DHS maakt halverwege het jaar ook een halfjaarrapportage en bespreekt die met de 

Raad van Toezicht. 

 

Een deel van de middelen die de school vanuit de rijksinkomsten verwerft worden op basis van de 

goedgekeurde herverdeelsystematiek lumpsum apart gehouden en centraal beheerd. Deze middelen 

worden aangewend voor de kosten van: 

 de exploitatie van de gebouwen,  

 de gemeenschappelijke personele (risico)budgetten (Bapo, ouderschapsverlof, langdurig ziek e.d.) 

 een deel van de kosten van het bestuurskantoor 

 en een tweetal afzonderlijke budgetten waaruit elke school, indien er aanleiding toe is, een 

aanvraag kan doen: het knelpuntenbudget en het innovatiebudget.  

 

Als gevolg van de voorschriften van de rijksoverheid op het financieel beleid in scholen en de aanpassing 

van het financiële risicoprofiel van De Haagse Scholen zijn er binnen de organisatie onder meer afspraken 

gemaakt over  

a. onder- en bovengrenzen voor de hoogte van de algemene reserve 

b. een afschrijvingssystematiek 

c. inkoopprocedures cf. wet- en regelgeving alsmede een werkkostenregeling (met ingang van januari  

              2015) 

 

 

10.2 De schoolbegroting en schoolplan 

 

De school maakt dus jaarlijks een integrale en beleidsrijke meerjarenschoolbegroting binnen de kaders die 

in de Uitgangspuntennota zijn gesteld. Deze schoolbegroting behoeft de goedkeuring van de bovenschools 

directeur en advies van MR (respectievelijk instemming van de personeelsgeleding op het formatieplan). 

Eénmaal in de vier jaar maakt de school een schoolplan waarin zij haar belangrijkste beleidsdoelstellingen 

voor de komende vier jaar verwoordt, rekening houdend met de eisen die wet- en regelgeving, de Haagse 

Educatieve Agenda en het beleid van DHS daaraan stellen. 
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De samenhang tussen beide belangrijke documenten is dat in de achtereenvolgende meerjarenbegrotingen 

wordt aangegeven hoe de (beleids)doelstellingen uit het schoolplan worden gerealiseerd en welke 

middelen personeel/financieel en materieel daarvoor worden ingezet. 

In tegenstelling tot het schoolplan wordt deze meerjarenbegroting dus jaarlijks geactualiseerd en 

aangepast aan de (veranderende) omstandigheden (bijvoorbeeld als gevolg van aanpassingen in de 

bekostiging). 

 

Bij de vervaardiging van de begroting is geen sprake van schotten tussen personele en materiële budgetten. 

De school kan hierdoor beter op basis van de behoeften dan op basis van de herkomst van de middelen 

begroten. Binnen de lumpsumbudgetten kan geschoven worden tussen de materiële en personele 

budgetten. Dat geldt niet voor subsidies vanuit de gemeentelijke onderwijsmiddelen, die zijn geoormerkt. 

Om te voorkomen dat de ruimte om te schuiven leidt tot ongewenste effecten voor de onderwijskwaliteit 

en de financiële huishouding op schoolniveau, worden binnen DHS normen en kengetallen gebruikt om 

daarop toezicht te houden. Deze normen worden, in lijn met de landelijke voorschriften, jaarlijks in de 

Uitgangspuntennota Planning en Control vastgesteld. 

 

 

10.3 Het financieel perspectief van de school 

 

De feitelijke inkomsten van de school zijn direct afhankelijk van het aantal leerlingen en van het gewicht 

van de leerlingen (achterstandsleerlingen). Andere inkomsten genereert de school vanuit subsidies, 

toekenningen uit budgetten op bestuursniveau en eventuele zorgbudgetten vanuit het 

Samenwerkingsverband. Ouderbijdragen en eventuele inkomsten uit sponsoring zijn inkomsten die variabel 

in hoogte zijn, specifiek bestemd voor activiteiten van de school en die niet aangewend mogen worden 

voor de kernopdracht van de school. 

 

Het inkomstenperspectief van de school voor de komende jaren is stabiel, doordat het leerlingenaantal 

gelijk blijft. 

 

De Archipel heeft op dit moment een zeer gezonde algemene reserve van 35% van de personele 

bekostiging (norm is minimaal 5% en maximaal 10%). Deze zal de komende jaren worden afgebouwd tot 

10%. 

 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2016-2019 moet worden gestreefd naar een sluitende 

exploitatie met daarbij de aantekening dat de school in de periode 2009-2012 telkens een aanzienlijke 

bijdrage heeft ontvangen uit de herverdelingspot lumpsum. Voor 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 zijn 

deze vanwege de hoge reserve (> 10%) lager toegekend. 

 

De Archipel behaalt een min of meer stabiel positief resultaat op de reguliere materiële bekostiging. 

Deze trend is ook zichtbaar in de meerjarenbegroting. 

 

Onze school ontvangt subsidies op basis van de Haagse Educatieve Agenda. Het gaat om de projecten: 

Verlengde Schooldag, schoolmaatschappelijk werk en Ontmoetingen 
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Onderwijs: 

In de komende jaren, tijdens deze planperiode zullen de volgende methoden vervangen worden: 

- Veilig leren lezen: 2015 

- Taal: 2018 

- Aardrijkskunde: 2018 

- Biologie: 2018 

- Geschiedenis: 2018 

 

Personeel: 

De school komt structureel tekort op de personele lasten. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een 

bijdrage uit de herverdelingspot en uit de algemene reserve. DHS onderkent de specifieke situatie van de 

Archipel als kleine school zonder gewichten en had op basis daarvan voor 2015-2016 € 87.666 toegekend 

maar dat is vanwege de “hoge” reserve verlaagd. Hoewel de Archipel, net als elke andere school, rekening 

moet houden met krimpende financieel middelen en haar MJB daar op moet richten kunnen we er wel 

vanuit gaan dat ook in de komende jaren een bijdrage zal ontvangen.  Tegelijkertijd mag niet worden 

verwacht dat deze bijdrage, gezien het toenemend beroep op de herverdelingspot lumpsum en de 

algemene financiële stand van zaken van DHS, zal kunnen stijgen. 

 

Huisvesting: 

Het meubilair op de Archipelschool is ernstig aan vervanging toe. In 2014 had er volgens de 

afschrijvingstermijn nieuw meubilair mogen komen. Voor 2015 is hiertoe een  bedrag in de begroting 

opgenomen ( €80.000,-). 

Eén smartbord is toe aan vervanging. Dat is ook opgenomen worden in de begroting voor 2015. 

 

 

10.4 Sponsoring 

 

Besluiten over sponsering moeten gesteund worden door ouders. De medezeggenschapsraad moet 

instemmen met beslissingen over sponsoring. De voornaamste uitgangspunten - onderschreven door de 

schooldirectie, MR en bestuur - zijn: 

o sponsoring mag niet de inhoud en/of continuïteit van het onderwijs beïnvloeden of strijdig zijn met 

taken van en eisen aan de school; 

o in leermaterialen mag geen reclame voor de sponsor worden gemaakt; 

o de school en het onderwijs mogen niet afhankelijk worden van de sponsor; 

o sponsoring is bedoeld als aanvulling op de kernactiviteiten van de school; 

o de overheid is en blijft verantwoordelijk voor de financiering van hoogwaardig en toegankelijk 

onderwijs; 

o er mag bij afname van computers geen sprake zijn van verplichte afname van software; 

o bij sponsering van bouw, inrichting of exploitatie van de school mag de sponsor zich niet bemoeien 

met de uitvoering ervan. 
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10.5 Doelstellingen komende planperiode 

 

Op basis van voorgaande analyse zijn de volgende prioriteiten (vertaald naar doelstellingen) bepaald: 

 

Doelstellingen voor de komende planperiode 

 De algemene reserve is afgebouwd tot 10%. 

 Er is aan het einde van de planperiode een sluitende exploitatie. 

 De volgende methoden zijn vervangen: Veilig leren lezen (2015), Taal (2018), Aardrijkskunde 

(2018), Biologie(2018) , Geschiedenis (2018). 
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11 Doelstellingen en kwaliteitszorg 
 

 

11.1 Kwaliteitszorg 

 

De basis voor de kwaliteitsverbetering in de komende vier jaar wordt gevormd door het Schoolplan 2015-

2019. De school werkt doelgericht aan de verbeteronderwerpen en zal kritisch bepalen welke activiteiten, 

personen, organisaties en middelen passen bij de kwaliteitsverbetering van de school.  

 

Aan de hand van onze sterkte-zwakte analyse (zie hoofdstuk 5), onze visie op onderwijs (zie hoofdstuk 4) en de 
resultaten van ons leerlingvolgsysteem zijn wij voornemens de volgende activiteiten (zie 11.3) te ontplooien.  
Jaarlijks worden de behaalde resultaten door ons geëvalueerd. Deze evaluatie dient als startpunt voor de te 
plannen vervolgactiviteiten. 
Door deze werkwijze waarborgen wij het door ons te hanteren cyclisch proces van kwaliteitszorg op onze 
school.  Wij hanteren hiervoor de PDCA  cyclus. Het initiatief hiervan ligt bij de directeur, maar alle 
medewerkers zijn betrokken bij de uitvoering hiervan. 
 
 

 
 
De school werkt aan onderdelen van kwaliteitszorg, maar nog onvoldoende systematisch. Eens per twee 

jaar wordt een oudertevredenheidsonderzoek en een personeelstevredenheidsonderzoek, uitgevoerd om 

meer inzage te krijgen in de kwaliteiten en ontwikkelpunten van onze organisatie. Dit resulteert in concrete 

doelen en activiteiten voor de jaarplannen daarna.   

Er wordt tevens gewerkt met het kwaliteitszorginstrument WMK-PO. Er wordt deelgenomen aan de 

kwaliteitskring van DHS. Deze kwaliteitskring wordt ondersteund worden door externe deskundigen. 

Daarnaast kunnen de directeuren binnen deze werkgroep hun kennis- en ervaringsuitwisseling organiseren. 
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11.2 Doelstellingen komende planperiode 

 

        Op basis van voorgaande analyse zijn de volgende prioriteiten (vertaald naar doelstellingen) bepaald: 

 

Doelstellingen voor de komende planperiode 

 Er is een meerjarenplanning m.b.t. het WMK-PO instrument. 

 De tevredenheidsonderzoeken worden tweejaarlijks uitgevoerd. 

 

 

 

11.3 Doelstellingen voor de komende vier jaar 

 

Hieronder worden de onderwerpen voor de komende vier jaar benoemd. De exacte planning en 

invulling van de verschillende jaren worden uitgewerkt in jaarplannen voor de betreffende schooljaren. 

Deze zijn mede afhankelijk van de uitvoering en evaluaties van het voorgaande jaar. 

 

Het team heeft uit de lijst met doelstellingen 7 prioriteiten geformuleerd. Hierop zal de komende vier 

jaar de focus komen te liggen. 

1. Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van en voor leerlingen; 

2. Plusaanbod en verrijkingsstof realiseren door de hele school; 

3. (Hoog) begaafde leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum kunnen, met in acht 

neming van de gestelde grenzen, worden opgevangen in de klassensituatie; 

4. Werkwijze sociaal-emotioneel leren; 

5. Realiseren van een optimale ICT-omgeving; 

6. Het realiseren van een professionele cultuur; 

7. Uitvoeren van de gesprekscyclus. 
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Doelen en activiteiten 2015 – 2019 

 

Onderwijs 2015 - 2016 2016 -2017 2017-2018 2018-2019 

De leerlingen hebben invloed 

op en zijn (mede)verantwoor-

delijk voor het eigen leerproces. 

 

Leerlingen kunnen zelf taken en 

activiteiten kiezen en plannen. 

 

Leerlingen werken structureel 

samen. 

 

Doelstelling 1 en 4 DHS 

Bepalen visie hierop en 

werkwijze (doorgaande lijn) 

vormgeven. 

Inventariseren wat er al 

gedaan wordt. 

Planning maken. 

Proeftuintjes. 

Evaluatie. 

Invoering werkwijze en 

uitvoering beleid. 

Evaluatie. 

Eventuele aanpassingen 

vormgeven. 

Invoering werkwijze en 

uitvoering beleid. 

Evaluatie. 

Eventuele aanpassingen 

vormgeven. 

Invoering werkwijze. 

Evaluatie. 

Eventuele aanpassingen 

vormgeven. 

Leerlingen die deelnemen aan 

de plusklas, werken ook buiten 

de ‘plusklasuren’, structureel 

aan extra/verrijkingsopdrach-

ten. 

 

Bepalen van een plus-aanbod 

voor alle leerlingen. 

Doelstelling 4 DHS 

Bepalen visie hierop en 

werkwijze (doorgaande lijn) 

vormgeven. 

Implementatie. 

Communicatie 

Evalueren. 

Vervolg implementatie. 

Evalueren. 

Vervolg implementatie. Vervolg implementatie. 

(Hoog) begaafde leerlingen met 

een stoornis in het autistisch 

spectrum kunnen, met in acht 

neming van de gestelde 

grenzen, worden opgevangen in 

de klassensituatie. 

Doelstelling 10 DHS 

Bepalen visie hierop. 

Scholing. 

Evalueren   
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De volgende methoden zijn 

vervangen:  Taal (2017), 

Aardrijkskunde (2018), 

Biologie(2018) , Geschiedenis 

(2018). 

 

Evaluatie en borging 

methode aanvankelijk lezen. 

 

Oriëntatie / onderzoek 

methoden Taal 

 

 

Oriëntatie / onderzoek 

methoden Wereldoriënteren-

de vakgebieden 

 

 

 

 

Implementatie methode Taal 

 

 

Implementatie methoden 

Wereldoriënterende 

vakgebieden 

 

Engels Aanschaf nieuwe methode 

Implementatie VVTO 

Projectweek 

internationalisering 

Evaluatie  

 

Vervolg implementatie en 

borging. 

Scholing leerkrachten 

  

De toetsen in het kader van het 

leerlingvolgsysteem ten 

behoeve van de signalering zijn 

up to date. 

 

Bepalen en aanschaf nieuwe 

toetsen. 

Bepalen en aanschaf nieuwe 
toetsen. 

Bepalen en aanschaf nieuwe 
toetsen. 

Bepalen en aanschaf nieuwe 
toetsen. 

De werkwijze en 

uitgangspunten van Doos vol 

gevoelens,  Zippy’s en Apple’s 

Vrienden zijn als werkwijze voor 

het sociaal emotioneel leren, in 

de gehele school 

geïmplementeerd en geborgd. 

 

Implementatie werkwijze. 
Vaardigheden leerkracht en 
leerling 
Evalueren en bijstellen. 

Vervolg.   
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Personeel 2015 - 2016 2016 -2017 2017-2018 2018-2019 

Het realiseren van een 

professionele cultuur 

Specifieke aandacht hiervoor 

tijdens studiemomenten voor 

het gehele team. 

 

Vergader- en overlegstruc-

tuur optimaliseren. 

   

Het taakbeleid is herzien en zijn 

er taken geschrapt. 

Er is een evenwichtige 

taakverdeling en de 

taakbelasting van de 

medewerkers is op een 

acceptabel niveau. 

 

Taakbeleid kritisch onder de 

loep nemen en bepalen 

welke taken er uitgevoerd 

worden (en welke niet). 

Taakverdelingssystematiek 

bepalen. 

Evalueren en bijstellen. 

Borgen taakbeleid  Evalueren en mogelijk 

bijstellen 

De invoering van de CAO, met 

een evenwichtig taakbeleid, 

binnen overlegmodel is in 2016 

een feit. 

 

Invoeringstraject 

overlegmodel vormgeven. 

Bespreking hiervan met het 

team. 

Vaststellen. 

 

Uitvoering overlegmodel. 

Evalueren en borgen. 

Evalueren en mogelijk 

bijstellen 

 

Er is een 

meerjarenscholingsplan 

geformuleerd gebaseerd op het 

beleid van de school. 

 

Doelstelling 8 DHS 

Meerjarenscholingsplan 

vaststellen. 

Uitvoering. 

Bijstellen. 

Uitvoering. 
Bijstellen. 

Uitvoering. 
Bijstellen. 

Alle leerkrachten en de directie  Voorlichting team. Iedere leerkracht en directie  
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is ingeschreven in het voor hen 

geldende register. 

 

Doelstelling 6 DHS 

is ingeschreven in het voor 

hen geldende register. 

De functionerings- en 

beoordelingsgesprekken vinden 

plaats volgens de vastgestelde 

gesprekkencyclus van DHS. 

 

Doelstelling 11 DHS 

 

Planning gesprekken maken. 

Uitvoering van de 

gesprekscyclus. 

Uitvoering van de 
gesprekscyclus. 

Uitvoering van de 
gesprekscyclus. 

Uitvoering van de 
gesprekscyclus. 

De door DHS gestelde targets 

betreffende de verdeling LA/LB 

worden gehaald; 

 

Vaststelling welke taken LB 

leerkrachten uitvoeren 

(specialismen). 

Planning vaststellen. 

 

Uitvoering en realisatie. Uitvoering en realisatie. 
Evaluatie en mogelijke 
bijstelling. 

Uitvoering en realisatie. 

Kwaliteitszorg 2015 - 2016 2016 -2017 2017-2018 2018-2019 

Er is een meerjarenplanning 

m.b.t. het WMK-PO instrument. 

 

Meerjarenplanning maken. 

Uitvoeren van de planning. 

Uitvoeren van de planning. Uitvoeren van de planning. Uitvoeren van de planning. 

De tevredenheidsonderzoeken 

worden tweejaarlijks 

uitgevoerd. 

 

Ouder- en medewerkers-

tevredenheidsonderzoek 

uitvoeren. 

Acties bepalen. 

 

Acties n.a.v. 

tevredenheidsonderzoeken 

uitvoeren. 

Ouder- en medewerkers-

tevredenheidsonderzoek 

uitvoeren. 

Acties bepalen. 

Acties n.a.v. 

tevredenheidsonderzoeken 

uitvoeren. 

Organisatie 2015 - 2016 2016 -2017 2017-2018 2018-2019 

De vergaderstructuur en –

planning is effectief en 

afgestemd op de activiteiten en 

processen binnen de school. 

Implementatie nieuwe  

vergaderstructuur. 

Evalueren en eventueel 

bijstellen. 

Uitvoering.   
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Het veiligheidsbeleid is op orde 

en scoort minimaal 3.25 op de 

vragen die dit aspect betreffen 

op de vragenlijsten WMK-PO. 

 

 

Doelstelling 19 DHS 

Vaststellen beleid en bepalen 

welke 

onderdelen/protocollen nog 

ontbreken.  

Completeren 

veiligheidsbeleid. 

 

Uitvoering veiligheidsbeleid. Evaluatie.  

De mogelijkheden van 

Mijnschoolinfo worden 

optimaal benut. 

 

 

Doelstelling 12 DHS 

Resultaten enquête 

verspreiden. 

I.s.m. ouders werkgroep 

samenstellen en acties 

bepalen. 

 

Uitvoering. Evaluatie.  

Materieel/Huisvesting 2015 - 2016 2016 -2017 2017-2018 2018-2019 

Het schoolgebouw is opgeruimd 

en netjes en alle 

(neven)ruimten worden 

optimaal gebruikt. 

 

Overtollig materiaal weg 

doen. 

Bepalen of huidige 

nevenruimten voldoen en 

optimaal gebruik worden. 

Mogelijke herinrichting van 

bepaalde ruimten. 

   

Binnen de bestaande situatie 

zijn er, indien mogelijk, extra 

(multifunctionele)nevenruimten 

gecreëerd . 

 

Onderzoek naar 

mogelijkheden voor het 

creëren van extra neven-

ruimten. 

   

Er is een ICT-omgeving 

gerealiseerd welke gericht is op 

Ontwikkelen visie en 
beleidsontwikkeling op 
groeps- en schoolniveau 

Financiering hiertoe regelen. 

Implementatieplan. 

Implementatie en gebruik 

van mogelijk nieuwe 
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de ondersteuning van het 

onderwijsleerproces. 

 

 

Doelstelling 5 DHS 

Op basis van onderwijsinhou- 

delijke ontwikkelingen 

bepalen waar behoefte aan 

is. 

 

Aanschaf. 

Scholing. 

middelen. 

Scholing. 

Evaluatie. 

In 2015 – 2016 is er nieuw 

meubilair aangeschaft.  

 

Oriëntatie mogelijkheden. 

Bepalen type meubilair en 

hoeveelheden. 

Aanschaf meubilair 

   

Financieel 2015 - 2016 2016 -2017 2017-2018 2018-2019 

Er is een meerjaren 

formatieplanning geformuleerd 

passend binnen de financiële 

mogelijkheden van de school. 

 

 Bepalen benodigde functies 

(is afhankelijk van 

onderwijsinhoudelijke 

ontwikkelingen) 

Realiseren formatieplanning Realiseren formatieplanning 

De algemene reserve is 

afgebouwd tot 10%. 

 

Afbouw tot 25% Afbouw tot 20% Afbouw tot 15% Afbouw tot 10% 

Er is aan het einde van de 

planperiode een sluitende 

exploitatie. 

Vanaf 2016    
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Bijlage 1 Methoden 
De school maakt voor haar onderwijs gebruik van diverse methoden. 
 

 

Schatkist lezen groepen 1 en 2 

Veilig Leren Lezen 

 
groep 3 

Lekker Lezen Groepen 4 t/m 6 

Nieuwsbegrip  groepen 5 t/m 8 

Rekenrijk groepen 3 t/m 8 

Maatwerk groepen 3 t/m 8 

Taaljournaal Taal groepen 4 t/m 8 

Taaljournaal Spelling groepen 4 t/m 8 

Schrijfdans 

 
groepen 1 en 2 

Pennenstreken groepen 1 t/m 8 

Naut groepen 3 t/m 8 

Meander groepen 3 t/m 8 

Brandaan groepen 3 t/m 8 

Techniektorens groepen 1 t/m 8 

I -Pockets Groepen 1 t/m 4 

Big English groepen 5 t/m en 8 

Verkeerskrant groepen 4 t/m 8 

Diploma Veilig Internet 

Kennisnet uitgave 
groepen 5 t/m 8 

Zippy’s vrienden groepen 1 t/m 8 

Win-Win groepen 1 t/m 8 

Doos vol gevoelens groepen 1t/m 3 

Moet je Doen groepen 3 t/m 8 
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Bijlage 2 Protocollen en documenten 
 
De volgende bijlagen zijn op school aanwezig of op het intranet van DHS geplaatst. 
 

 Ambitiestatement DHS 2015-2020 

 Schoolplan 2011-2015 en de evaluatie daarvan 

 (Meerjaren)begroting  

 Uitgangspuntennota Planning & Control 

 Rapportages inspectiebezoeken  

 Andere (externe) analyses / verbeterplannen betreffende de onderwijskwaliteit 

 Regeling gesprekkencyclus DHS 2014 

 Meerjarenplan HRM 2013-2017  

 Ziekmeldings- en re-integratieprotocol DHS 2009 

 De Haagse Educatieve Agenda 2014-2018 “Kwaliteit als kompas” 

 Rapportages tevredenheidmetingen (personeel, ouders en mogelijk leerlingen) 

 Ondersteuningsplan SPPOH 2014-2016 en schoolondersteuningsprofiel 

 Medezeggenschapsstatuut c.q. -reglement  

 School veiligheidsplan en andere ARBO-documenten als RI&E, ontruimingsplan, etc. 

 Rapportages controle Leerplicht 

 Pestprotocol 

 Marktprofiel / schoolprofileringsplan 

 Andere DHS beleidsnotities als terug te vinden op Intranet 
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