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INLEIDING 
 

Voor u ligt het schoolplan van OBS Archipel. Ons schoolplan geeft de beleids- en schoolontwikkeling 

voor de periode van 2019-2023 weer. Het ambitiestatement van De Haagse Scholen heeft richting 

gegeven voor de totstandkoming van het schoolplan. Ons schoolplan is leidend voor onze jaarplannen 

die voorafgaand aan ieder schooljaar worden opgesteld. In de jaarplannen worden onze 

onderwijskundige doelen en ambities uitgewerkt in concrete acties voor het betreffende jaar. Het 

jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw vastgesteld in gesprek met bestuur, team en de 

medezeggenschapsraad (MR). 

 

In 2017 hebben we onze missie en visie op onderwijs herijkt in samenwerking met de MR. Onze 

missie en visie zijn leidend voor ons schoolplan. Tijdens twee sessies hebben team en ouders input 

kunnen leveren. Dit alles met het doel om iedereen te betrekken bij ons onderwijs en de invulling 

hiervan. De bevindingen van deze sessies zijn meegenomen bij het opstellen van de doelen en het tot 

stand komen van dit schoolplan.  

 

In dit schoolplan vindt u een korte beschrijving van onze school en haar omgeving. 

Hierna zetten we ons schoolconcept uiteen: waar staan we voor en waar gaan we voor? Voorafgaand 

aan ons schoolconcept delen we de uitgangspunten en ambities van onze stichting, De Haagse 

Scholen. Daarna zoomen we in op ons onderwijskundig beleid. Hierbij gaat het om de inhoud van ons 

onderwijs, hoe wij zorgen voor onze leerlingen, wat betekent dit voor ons pedagogisch klimaat en ons 

didactisch handelen en welke ambities en doelen hebben we voor de komende vier jaar en hoe zetten 

we deze weg in de tijd (meerjarenplanning).  
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ONZE SCHOOL EN HAAR OMGEVING 
 

Onze school OBS Archipel 

Brinnummer 17EU 

Adres Atjehstraat 31, 2585 VG, Den Haag 

Telefoonnummer 070-3508027 

Directeur S.M.M. Zaat-Holtkamp 

Emailadres info@archipelschool.nl 

Website www.archipelschool.nl 

 

 

Stichting De Haagse Scholen 
De Archipelschool is één van de 52 scholen van stichting De Haagse Scholen (DHS). DHS is een 

stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. De stichting bestaat uit 44 reguliere 

basisscholen, drie scholen voor speciaal basisonderwijs en vijf scholen voor (voortgezet) speciaal 

onderwijs. 

 

Omgeving van de school 
De Archipelschool staat midden in de Archipelbuurt, ook wel Indische Buurt genoemd. Dit is 
een wijk in het centrum van Den Haag. 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 en 
werden vooral verkocht en verhuurd aan de eerste golf van kolonialen die terugkwamen uit 
Nederlands-Indië. De wijk wordt tegenwoordig bevolkt door een grote groep theoretisch opgeleiden. 
De Archipelbuurt is één van de 19 beschermde stadsgezichten van Den Haag. Er is een actieve 
bewonersorganisatie die de belangen van de wijk optimaal behartigt. 
 
Het schoolgebouw dateert uit 1993. Er zijn negen groepen in gehuisvest. 
 

De leerlingen 
 In het schooljaar 2019-2020 heeft de Archipelschool drie heterogene kleutergroepen, één 

groep 3, één groep 4, één groep 5, één groep 6, één groep 7 en één groep 8. 

 Onze school telde op de teldatum van 1 oktober 2018 228 leerlingen. In de loop van elk 
schooljaar stromen vierjarige kinderen in en groeit het leerlingaantal tot ongeveer 250 
leerlingen. 

 

De ouders 
Onze ouders zijn zeer betrokken bij onze school en participeren in diverse overlegorganen zoals: 

 Een medezeggenschapsraad (MR); 

 Een Ouderraad (OR). 
 

Leerlingenpopulatie 
 Onze leerlingen zijn overwegend kinderen van Nederlandse nationaliteit. Door de toenemende 

internationalisering van Den Haag zullen steeds meer leerlingen van een andere nationaliteit 
dan de Nederlandse, onze school bezoeken. Hoewel andere onderwijsinstellingen (Haagse 
School Vereniging, British School, The American School) ook onderwijs voor deze doelgroep 
verzorgen, zal een groot deel van deze doelgroep naar andere vormen van onderwijs zoeken. 

 Onze leerlingen komen voornamelijk uit het milieu van theoretisch opgeleide 
ouders/verzorgers. Dit betekent dat de leerlingengewichten voornamelijk 0.00 zijn en dat we 
weinig tot geen leerlingen hebben met een hoger leerlingengewicht. Dat vertaalt zich in de ons 
toebedeelde faciliteiten en financiën. Onze ouders vinden leerresultaten belangrijk. 

 

mailto:info@archipelschool.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijken_en_buurten_in_Den_Haag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centrum_(stadsdeel_van_Den_Haag)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beschermd_stadsgezicht


OBS Archipel - Schoolplan 2019-2023  6 
 

 

Functie in de wijk 
Een groot deel van de kinderen komt uit de Archipelbuurt. Vanwege de goede naam van de school 
komen er ook kinderen uit de omliggende wijken. 
 
De Archipelschool is een multifunctionele school. We hebben met elkaar een visie ontwikkeld waarin 
staat dat onze school een bredere functie heeft dan alleen die van onderwijzende: we willen onze 
kinderen voorbereiden op de toekomst. 
 

Tussenschoolse Opvang (TSO) 
De school heeft voor de TSO een samenwerkingsverband met Kinderstralen. Het streven van deze 
stichting is dat kinderen gelukkig zijn. Ze stellen het kind centraal en sluiten positief aan bij de 
belevingswereld en de ontwikkeling van het kind. Dit doen ze vanuit de pedagogische visie van de 
school, met heldere regels en een duidelijke structuur, maar kinderen krijgen bij hen ook nadrukkelijk 
eigen verantwoordelijkheden en keuzemogelijkheden qua spel en activiteiten. Er is geregeld met de 
coördinator en de regiomanager van de stichting om de voortgang van de overblijf te kunnen volgen. 
 

Schooltijden 
De schooltijden zijn als volgt: 

 groep 1 tot en met 4: 8.30 – 11.45 uur en 12.45 – 15.00 uur 

 groep 5 tot en met 8: 8.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur 

 woensdag alle groepen: 8.30 – 12.30 uur 
De school begint voor alle groepen om 8.30 uur. Om 8.20 uur gaan de deuren open. 
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UITGANGSPUNTEN EN AMBITIES SCHOOLBESTUUR 
  

Waarden van De Haagse Scholen 

 

Strategisch beleid 

 

Uitgangspunten en ambities schoolbestuur 

‘Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen’ is de gezamenlijke missie van De Haagse 

Scholen. We richten ons daarbij op de volgende drie pijlers: 

 

1. Pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing 

Gezamenlijk werken we aan onderwijsvernieuwing om ons onderwijs eigentijdser en 

toekomstgerichter te maken. Qua inhoud, organisatie en manier van werken. We willen de 

leermotivatie vergroten en bij kinderen bredere competenties ontwikkelen om ze beter toe te rusten 

voor de snel veranderende samenleving. Er zijn geen blauwdrukken; er is maatwerk nodig per leerling 

en per school. Alleen dan bereiden we ieder kind voor op de wereld van morgen. 

 

2. Professionaliteit in mensen en cultuur 

Onderwijsvernieuwing is alleen mogelijk als de professionaliteit voortdurend wordt gevoed. Daarbij is 

van en met elkaar leren en samen ontwikkelen essentieel. Professionalisering wordt daarmee 

onderdeel van onze cultuur: de manier waarop wij de dingen doen. 

 

3. We verstevigen de profilering van De Haagse Scholen; binnen en buiten de organisatie. We weten wat 

we in huis hebben en we willen dat dit zichtbaar is; binnen en buiten De Haagse Scholen. Dat vinden 

we belangrijk om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ook kunnen we beter samenwerken (ook 

met externe partners) wanneer we weten waar elkaars expertises liggen (ook in relatie tot passend 

onderwijs). We willen dat alle leerlingen, medewerkers en ouders het verhaal van de organisatie en 

school kennen, daar trots op zijn en dit ook uitdragen. Ieder kind is bij ons welkom, ons onderwijs is 

openbaar. Het is onze kracht en we zijn daar trots op. 
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ONS SCHOOLCONCEPT 
 

Missie en visie 
 

Op OBS Archipel staan we voor onderwijs dat: 

 Zich richt op ieders eigenheid en te worden wie je bent. 

 Zich richt op samen zijn en verantwoordelijkheid nemen en geven. 

 Uitgaat van intrinsieke motivatie en samen nieuwsgierig zoeken naar de passende uitdaging 
die zelfvertrouwen geeft, trots en lef vanuit eigen talenten.   

   
Hoe kijken wij naar leerlingen en hun ouders? 

 Onze leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun eigen kwaliteiten. Dit doen zij zelfstandig en in 
interactie met de hele groep. 

 Onze leerlingen zijn van nature open, geïnteresseerd en nieuwsgierig. 

 Onze leerlingen hebben hun omgeving nodig om te leren wat verantwoordelijkheid is en hoe 
je rekening houdt met elkaar. 

 Onze ouders zijn nieuwsgierig naar en geïnteresseerd in het welzijn van hun kind. 

 Onze ouders accepteren en vertrouwen de leerkrachten in hun deskundigheid. We staan 
samen voor het welzijn van hun kinderen.   

  

Kernwaarden  
Kritisch en uitdagend 
Het onderwijs op onze school draagt bij aan de talentontwikkeling van ieder kind. 
 

Resultaat- en kwaliteitsgericht  
We bieden onze leerlingen kwalitatief hoogwaardig onderwijs zodat onze leerlingen naar een 
vervolgschool kunnen die bij hen past. 
 

Bevlogen  
De medewerkers op onze school hebben passie voor hun vak en richten zich op het creëren van een 
rijke leeromgeving voor onze leerlingen. 
 

Warm en samen  
We tonen oprechte betrokkenheid bij het welbevinden van onze leerlingen. 
  

Initiatief en verantwoordelijkheid  
Het onderwijs op onze school daagt uit tot zelfkennis, zelfsturing en verantwoordelijkheid voor het 
eigen leerproces. 
 

Veiligheid en plezier in leren  
Het pedagogisch klimaat op onze school is veilig waardoor alle kinderen in staat zijn tot leren te 
komen.  

  

Kernkwaliteiten   
We zijn heel goed in het creëren van een rijke leeromgeving en het aanbieden van kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs.    
We blinken uit in het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat.    
We zijn het allerbeste in het kind zien zoals het is.    
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Beloftes   
Onze leerlingen mogen er op rekenen/beloven wij: 

 Dat ze zich welkom voelen op onze school. 
 Dat ze de ruimte krijgen om met plezier te ontdekken en te ontwikkelen wie ze zijn. 
 Een veilig en open leerklimaat waarin ze weten waar ze aan toe zijn. 
 Dat ze de dingen doen die bij ze passen, die ze kunnen zijn en waar ze in geloven. 
 Dat ze trots zijn op zichzelf. 
 Oprechte betrokkenheid bij hun welbevinden. 
 Dat we samen zoeken naar passende uitdagingen. 
 Dat wij onze uiterste best zullen doen dat ze naar een school gaan die bij hen past.    

  

Wat willen we onze leerlingen leren?    
‘Worden wie je bent’; daar staan wij voor en wij beloven onze leerlingen dit waar te maken. We 
hebben die belofte ingelost op het moment dat onze leerlingen hebben ontdekt welke kwaliteiten ze 
hebben, waardoor ze naar een vervolgschool kunnen die daar bij past. Zij zijn klaar voor een 
vervolgstap in de maatschappij. De leerlingen hebben cognitief, sociaal en expressief handvatten 
gekregen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Onze leerlingen en hun ouders kijken terug op een 
fijne schooltijd. 
 

We zijn trots op de kwaliteit van onze leerkrachten 
Wij zijn trots op de kwaliteit en professionaliteit van onze leerkrachten. Als school zijn wij altijd in 
ontwikkeling: het schoolteam, onze leerlingen en onze kijk op onderwijs. Dit vraagt van onze 
leerkrachten om van en met elkaar te leren. Wij werken voortduren samen om de kwaliteit van ons 
onderwijs te verbeteren. 
 

Onze doelen voor de komende vier jaar 
We willen toekomstgericht onderwijs realiseren. Om onze visie voor de middellange termijn te 
concretiseren, hebben we na verschillende inputsessies met team en ouders doelen opgesteld, die we 
in de komende vier jaar willen behalen. 
 
1. Talentontwikkeling. 

Wij willen onze kinderen meer bewust maken van hun talenten om hun kansen en zelfvertrouwen 
te vergroten. 
Voor de uitwerking van dit doel verwijzen we naar het hoofdstuk ‘ Didactisch handelen’. 
 

2. Growth mindset. 
Wij willen dat onze kinderen leren leren. Daarom zullen we ze bewust moeten maken dat ze 
kunnen leren, dat ze in staat zijn hun capaciteiten te ontwikkelen. We willen een growth mindset 
ontwikkelen bij onze kinderen. 
Voor de uitwerking van dit doel verwijzen we naar het hoofdstuk ‘ Didactisch handelen’. 
 

3. Digitale geletterdheid. 
Wij willen de digitale geletterdheid van onze kinderen ontwikkelen. 
Voor de uitwerking van dit doel verwijzen we naar het hoofdstuk ‘ Didactisch handelen’. 
 

4. Eigenaarschap. 
Wij betrekken onze kinderen bij hun eigen leerproces. Daarbij houden we rekening met verschillen 
en komen we tegemoet aan de nog altijd belangrijke rol van de leerkracht om te structureren en 
het totale leerproces te overzien. 
Voor de uitwerking van dit doel verwijzen we naar de hoofdstukken ‘Didactisch handelen’ en 
‘Onderwijskundig beleid’. 
 

5. Professionele leergemeenschap. 
Ons team werkt samen in een professionele leergemeenschap waarbij de medewerkers 
gezamenlijk actief voorbereiden, afstemmen en uitvoeren. Zodat wij van en met elkaar leren en wij 
ons onderwijsaanbod op een kwalitatief hoog niveau kunnen houden. 
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Voor de uitwerking van dit doel verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Personeelsbeleid’. 
 

6. Oudercommunicatie. 
Wij communiceren op een professionele manier over de onderwijskundige inhoud met ouders, om 
zo een effectieve school-ouder relatie op te bouwen. Dit doen we via Mijnschoolinfo (MSI). 
Voor de uitwerking van dit doel verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Partners van de school’. 
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Pedagogisch klimaat 
 

Onze visie en de achterliggende waarden bepalen de manier waarop de school, de leerkracht, een 
pedagogisch klimaat schept. Er zijn diverse factoren die een positief effect hebben op de ontwikkeling 
van het kind en het leerklimaat in de groep.  
 
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 er bij.  
Door het werken met diverse groeps-overstijgende activiteiten wordt het gevoel van saamhorigheid 
versterkt. Op onze school kennen leerlingen elkaar en gaan groot en klein vriendschappelijk met 
elkaar om. De zorgzaamheid waarmee de leerlingen uit de bovenbouw met de kleuters omgaan en de 
manier waarop jonge kinderen genieten én leren van de oudere leerlingen laat zien dat deze 
saamhorigheid door alle kinderen gewaardeerd wordt. 
 
Plezier in leren staat bij ons voorop. We scheppen een goed, veilig en uitdagend pedagogisch klimaat, 
waarin de leerlingen centraal staan en op positieve wijze benaderd worden. Respect voor elkaar hoort 
daarbij.  
 
De pedagogische omgeving is meer dan alleen het overdragen van normen en waarden. De school is 
een leer- en leefgemeenschap, waarbij de ontwikkeling van het individuele kind centraal staat. In deze 
leeromgeving krijgen keuzevrijheid, zingeving en creativiteit een plaats. 
Kinderen leren optimaal in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. Een leerkracht 
moet zo’n omgeving bieden in de klas. Het is niet alleen een leeromgeving, maar net zo goed een 
leefomgeving. Een basisbehoefte van een kind is dat het zich veilig voelt. Sociale veiligheid is tegelijk 
een voorwaarde voor de ontwikkeling. De maatschappij waarin wij leven is erg complex en kinderen 
worden regelmatig geconfronteerd met heftige informatie. Het is daarom nodig dat de kinderen deze 
informatie in een veilige omgeving kunnen bespreken en verwerken. 
 
In een krachtige leeromgeving wordt een veilig leef- en leerklimaat ontwikkeld. Dit gebeurt door: 

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

 Afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan, hoe de materialen gebruikt worden en 
ons gedrag binnen en buiten de school. 

 Samenwerking te bevorderen via verschillende werkvormen, waaronder spreekbeurten, 
rollenspellen en groepsoverdrachten. 

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

 Leerlingen zelfstandig hun conflicten te 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, enzovoort. 

 

Rust in de groep 
Voor orde in de klas is het nodig dat de kinderen duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt. Ook 
is het belangrijk om incidenten, zoals pesten, te voorkomen. Dit kan tot diep in de volwassenheid 
invloed hebben. Het is goed om samen regels en afspraken te ontwikkelen, die je als klas belangrijk 
vindt. Het is niet de bedoeling dat er een regelcultuur ontstaat in de school. Daarom beperken we 
onze regels en afspraken tot een aantal basisregels. Op school hebben we een pestprotocol dat de 
leerkracht ondersteuning en handvatten biedt in het omgaan met pestgedrag. 
 

Mediawijsheid 
Mediawijsheid is het bewust en actief kunnen gebruiken en inzetten van alle beschikbare media – 
digitaal en analoog – om optimaal te kunnen deelnemen aan de huidige maatschappij. 
Bij mediawijsheid gaat het zowel om technische vaardigheden voor het gebruik van media, als om 
competenties als informatieverwerking, begrip, zelfinzicht (reflectie) en het vermogen om door het 
inzetten van media, problemen zelfstandig op te kunnen lossen of nieuwe creatieve toepassingen te 
ontwikkelen. 
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Om de mediawijsheid van onze leerlingen te vergroten, werken we vooral vanuit eigen inzichten en 
ervaringen. In sommige gevallen wordt dit ondersteund met de lessen vanuit Kennisnet.  
 

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. We werken op school met methoden die de sociaal-
emotionele ontwikkeling van onze kinderen stimuleren. 
   
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 zich in de beleving en/of het gevoel van de ander te verplaatsen (inleven). Dit 
draagt bij tot hun sociale competentie.   
   
In de groepen 3 en 4 werken we met de methode Zippy’s Vrienden om de leerlingen de juiste coping-
strategieën aan te leren.  
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. 

   
De methode Zippy’s Vrienden wordt in de groepen 5 en 6 opgevolgd door Apple’s Vrienden. De 
methode vormt in alle groepen de basis voor het sociaal emotioneel leren van de kinderen. 
 
In het schooljaar 2018-2019 is het gebruik van de genoemde methoden geëvalueerd. Op basis van 
deze evaluatie hebben we besloten om door te gaan met deze methoden. 
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Didactisch handelen 
 

Handelingsgericht werken 
Bij handelingsgericht werken (HGW) stemt de leerkracht het onderwijs doelgericht af op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen en bepalen zij hoe om te gaan met verschillen tussen leerlingen. 
Met HGW maakt de leerkracht het onderwijs ‘passend’ voor elke leerling. De verzamelde 
leeropbrengsten en het DIM-model helpen de leerkrachten planmatig en resultaatgericht te werken 
aan het verhogen van de opbrengsten. 
 
HGW gaat uit van diverse principes, waaronder: 
1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen. Denk aan de instructie, de leertijd en 

uitdaging. 
2. Afstemming en wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de 

school en de ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft. 
3. De leerkracht stemt het onderwijs af op de verschillen tussen de leerlingen en maakt zo het 

onderwijs passend. 
4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het 

kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Op de Archipel zoeken wij 
vanuit de kwaliteiten van het kind naar welk positief gedrag wij kunnen inzetten om problemen op 
te lossen (of uitdagingen aan te gaan).  

5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt 
bij de school. Hierbij geeft de school de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders 
duidelijk aan. Dit gebeurt op verschillende momenten door het jaar heen. 

 

Effectieve Instructie 
De leerkrachten bereiden hun lessen zorgvuldig voor en geven effectieve instructie. De nieuwe 
leerstof wordt doelmatig aangeboden. Dit doen we omdat de kinderen niet onnodig willen wachten op 
uitleg. Het is dus belangrijk om de instructie zo te geven, dat er geen leertijd verloren gaat. 
Het geven van een effectieve instructie zorgt ervoor dat snelle leerlingen vlot aan de slag kunnen, 
terwijl kinderen die meer uitleg nodig hebben een verlengde instructie krijgen. 
 
Effectieve instructie is een voorwaarde om goed te differentiëren. Bij effectieve instructie is de les 
opgebouwd volgens het Directe Instructiemodel. Enkele hoofdkenmerken van het Directe 
Instructiemodel zijn: 

 Basiskennis en -vaardigheden op een krachtige wijze ontwikkelen. 

 Aansluiten op het individueel tempo van de leerling. 

 Duidelijke doelen stellen. 

 Een heldere leerstofopbouw. 

 Directe feedback geven. 
 

Talentontwikkeling – uitwerking doel 1 
Ons doel voor de komende vier jaar: wij willen onze kinderen meer bewust maken van hun talenten 
om hun kansen en zelfvertrouwen te vergroten. 
 
Betekenisvol onderwijs met ruimte voor creativiteit is een voorwaarde. Voldoende tijd is van belang. 
Zowel de leerkracht als de leerling moeten tijd kunnen en willen investeren. De leerkracht heeft oog 
voor het groepsproces wat bepalend is voor de inzet van kinderen en de onderwerpen waar ze warm 
voor lopen. De leerkrachten laten de lesstof aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. Dit heeft 
vaak een gunstig effect op de leerresultaten. 
 
Hoe we dit invulling gaan geven wordt in het schooljaar 2019-2020 voorbereid, uitgewerkt en 
geïmplementeerd door een aantal teamleden in de werkgroep talentontwikkeling. 
 

  

https://wij-leren.nl/differentiatie-uitleg.php
https://wij-leren.nl/directe-instructiemodel.php
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Growth mindset – uitwerking doel 2 
Ons  doel voor de komende vier jaar: wij willen graag werken vanuit een growth mindset. Wij willen dat 
onze kinderen leren leren. Daarom zullen we ze bewust moeten maken dat ze kunnen leren, dat ze in 
staat zijn hun capaciteiten te ontwikkelen. 
 
We willen dat onze leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn. Daarom is het belangrijk dat zij begrijpen dat 
je hersenen constant in ontwikkeling zijn en dat je daar zelf invloed op hebt: het is belangrijker dat zij 
beschikken over een growth mindset. 
 
Onze leerlingen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Toch zijn zij, met de juiste begeleiding en 
overtuiging, in staat hun capaciteiten te vergroten. Hierbij hoort ook dat falen vooral betekent dat je 
enkel meer moet oefenen: probeer het maximale uit jezelf te halen.  
 
De juiste taal en feedback zijn belangrijke voorwaarden om onze leerlingen te motiveren, zodat ze in 
staat zijn om te leren van feedback c.q. kritiek. 
 
In het schooljaar 2017-2018 hebben we met het team de eerste stappen gezet op weg naar een 
growth mindset. De resultaten hiervan zijn merkbaar in de school. Desondanks willen we deze 
ontwikkeling een extra ‘boost’ geven. De werkgroep growth mindset zal in het schooljaar 2019-2020 
verder gaan met het verdiepen en implementeren van een growth mindset in de school. 
 

Digitale geletterdheid – uitwerking doel 3 
Ons doel voor de komende vier jaar is:  de digitale geletterdheid van onze kinderen ontwikkelen. 
 
We zien dat de maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een 
kennis- en netwerksamenleving. En bij steeds meer werk worden computers en ict gebruikt. Werk 
verandert, functies veranderen. Door het vergroten van de digitale geletterdheid (het geheel van 
mediawijsheid, informatievaardigheden, computational thinking en ICT basisvaardigheden) van onze 
leerlingen, vergroten wij hun kansen in de maatschappij.  
 
Hoe we dit invulling gaan geven wordt in het schooljaar 2019-2020 voorbereid, uitgewerkt en 
geïmplementeerd door een aantal teamleden in de werkgroep ICT beleid. 
 

Eigenaarschap – uitwerking doel 4 
Ons doel voor de komende vier jaar: wij betrekken onze leerlingen bij hun eigen leerproces; rekening 
houdend met verschillen en tegemoetkomend aan de nog altijd belangrijke rol van de leerkracht om te 
structureren en het totale leerproces te overzien. 
 
Als we onze leerlingen bij onderwijsinterventies betrekken, zal dat bijdragen aan hun motivatie en 
leerresultaten. Door leerlingen te betrekken bij de inhoud van onderwijsinterventies, wordt het 
eigenaarschap van leerlingen aangesproken. Zo wordt een beroep gedaan op hun intrinsieke 
motivatie. Die motivatie heeft vaak een gunstig effect op de leerrresultaten. 
 
Hoe we dit invulling gaan geven wordt in het schooljaar 2020-2021 voorbereid, uitgewerkt en 
geïmplementeerd door een aantal teamleden in de werkgroep eigenaarschap leerlingen. 
 
 

Extra uitdaging 
In het schooljaar 2018-2019 is het protocol voor meer- en hoogbegaafden herijkt. In dit protocol is 
beschreven hoe de Archipel omgaat met kinderen die meer begaafd en/of hoog scorend zijn. Hoe we 
signaleren en wat de school kan bieden voor meer- en hoogbegaafde kinderen is vastgelegd. Er wordt 
geprobeerd aan de onderwijsbehoeften van elk kind te voldoen, zodat kinderen hun talenten optimaal 
kunnen ontwikkelen. Ons doel is om meer- en hoogbegaafde kinderen een passend en gestructureerd 
onderwijsaanbod te geven. Dit geldt zowel onderwijsinhoudelijk als in pedagogisch-didactisch opzicht. 
 
Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, dus ook voor meer-begaafde en hoog scorende 
leerlingen, is het extra van belang dat school, leerling en ouders constructief samenwerken. Ouders 
kunnen altijd met hun vragen terecht bij de leerkracht. 
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Extra ondersteuning 
In onderstaand schema staat de ondersteuningsstructuur van de school. Deze structuur is vastgelegd 
in ons Schoolondersteuningsprofiel 2017-2021 (SOP). De ondersteuningsstructuur is de manier 
waarop we op de Archipel ondersteuning zichtbaar organiseren, ernaar handelen en met andere 
organisaties en specialisten werken. In het hoofdstuk ‘Ondersteuning en begeleiding’ kunt u meer 
lezen over Passend Onderwijs op de Archipel. 
 

   Inhoud  Voor wie  Afstemming/overleg   

Niveau 1  Kwalitatief goed onderwijs 
aan de groep. De leerkracht 
werkt handelingsgericht met 
behulp van het groepsplan in 
Esis en een zorgrooster in 
de klassenmap. Het 
onderwijs wordt afgestemd 
op specifieke 
onderwijsbehoeften binnen 
het basisaanbod. De 
algemene ondersteuning 
werkt preventief.   

Leerlingen waarvoor het 
basisaanbod voldoende is. 
Er wordt gewerkt met 
clusters naar 
onderwijsbehoefte. Elke 
leerling werkt op zijn of haar 
niveau binnen het aanbod 
van de groep. Voor sommige 
leerlingen vindt intensivering 
binnen het basisaanbod van 
de groep plaats (verrijken, 
verdiepen, extra oefentijd, 
extra leertijd).   

Groepsbespreking in 
september, februari en juni 
(leerkracht, intern begeleider 
en directeur)  
Leerkrachten onderling 
(bouwoverleg, teamoverleg 
doorgaande lijn, collegiale 
consultatie, intervisie)   
Oudergesprekken in oktober 
en maart (groep 1 in 
september en maart, groep 2 
in september en februari)  
Leerkracht - intern begeleider 
(op afspraak)  

Niveau 2  Inzetten van preventieve en 
licht curatieve interventies  
Individuele leerlijnen en 
handelingsplannen  
Dyslexieprotocol   
(zorgniveau 2)  
Platforms  

Leerlingen die aanvulling 
nodig hebben op het aanbod 
voor de basisgroep en/of 
subgroepen.   

Leerlingbespreking in 
november (leerkracht, intern 
begeleider)  
Leerkrachten onderling 
(elkaar benutten als 
steunbron)  
Leerkracht – ouder (eventueel 
met intern begeleider)  
  

Niveau 3  Inzetten van curatieve 
interventies  
Dyslexieprotocol   
(zorgniveau 3)  
Verwijzing naar externe 
behandelaars in school  

Leerlingen die extra 
begeleiding nodig hebben 
vanuit de 
basisondersteuning, 
bekostiging door ouders of 
zorgverzekering  

Indien gewenst overleg met 
adviseur van het 
samenwerkingsverband  
Interne Zorg Commissie (4x 
per jaar; ouders zijn hierbij 
betrokken)  

Niveau 4  Inzetten ambulante 
begeleiding en individuele 
arrangementen  

Leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben 
die de basisondersteuning 
overstijgt  

Multidisciplinair overleg 
(ouders zijn hierbij 
betrokken)  
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ONDERWIJSKUNDIG BELEID 
 

 

De inhoud van ons onderwijs 
In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe ons onderwijsaanbod eruit ziet en welke 
leermiddelen / methodes wij hierbij gebruiken.  
 

 Leermiddelen / methodes Afspraken / aanvullende info 

Zintuigelijke en lichamelijke 
ontwikkeling 

Methode gympedia 
Motorische Remedial Teaching 
(MRT) 

Voor alle groepen eenmaal per 
week gymles door een 
vakleerkracht. 
 
MRT voor kleuters 
 
Op de Archipel worden lessen 
onderbroken door korte 
bewegingsmomenten omdat 
we weten dat meer beweging 
er voor zorgt dat de kinderen 
beter leren. Ook 
experimenteren de 
leerkrachten met het koppelen 
van beweging aan leerstof. 
Beweging vindt zowel in de 
school als buiten plaats.  
In overleg met de vakleerkracht 
gym en de oefentherapeut 
wordt gezocht naar manieren 
om onze leerlingen anders te 
laten bewegen.  

Nederlandse taal Taal 
Groep 1/2 Bij de kleuters 
werken wij in thema’s. Door 
middel van (rollen) spel worden 
de kinderen uitgedaagd tot rijk 
taalgebruik door middel van rijk 
en betekenisvol taalaanbod. 
Groep 3 Veilig Leren Lezen 
Groep 4 t/m 8 Taal Actief 
 
Technisch Lezen 
Groep 3 Veilig Leren Lezen 
Groep 4 t/m 6 Lekker Lezen 
 
Begrijpend Lezen 
Groep 3 Veilig Leren Lezen 
Groep 4 t/m 8 Nieuwsbegrip 
 
Spelling 
Groep 4 t/m 8 Taal Actief 
Spelling 
 
Schrijven 
Groep 3 t/m 8 Pennenstreken 

 

Rekenen en wiskunde Rekenrijk  

Engelse taal I-Pockets 
Big English 
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Aardrijkskunde Meander Met Naut Meander Brandaan 
verzorgen wij een combinatie 
van kennisoverdracht en 
geïntegreerd werken aan de 
21e eeuwse vaardigheden. 

Geschiedenis Brandaan Met Naut Meander Brandaan 
verzorgen wij een combinatie 
van kennisoverdracht en 
geïntegreerd werken aan de 
21e eeuwse vaardigheden. 

De natuur, waaronder 
biologie 

Naut 
 
Ook is er één keer per jaar een 
project waarin techniek 
centraal staat. 

Met Naut Meander Brandaan 
verzorgen wij een combinatie 
van kennisoverdracht en 
geïntegreerd werken aan de 
21e eeuwse vaardigheden. 

Maatschappelijke 
verhoudingen, waaronder 
staatsinrichting 

Geïntegreerd in de methode 
Naut Meander Brandaan 

 

Geestelijke stromingen Geïntegreerd in de methode 
Naut Meander Brandaan 

 

Expressie activiteiten Moet je doen; modules muziek 
en beeldende vorming 

Op onze school is er veel 
aandacht voor expressie 
activiteiten. Met name in de 
middagen wordt hier aandacht 
aan besteed, zowel in de eigen 
groep als groeps-doorbrekend. 
Ook de diverse projectweken 
staan in het teken van 
expressie activiteiten. 
 
Daarnaast is er veel aandacht 
voor cultuur. We werken 
samen met meerdere externe 
partijen, waaronder 
CultuurMenu en 
Cultuurschakel. Met 
Cultuuronderwijs op zijn Haags 
(COH) van Cultuurschakel 
ontdekken onze leerlingen hun 
talenten en creativiteit tijdens 
cultuurlessen. Door het 
uiteenlopende aanbod leren zij 
op een nieuwe manier naar 
zichzelf en de wereld te kijken. 
 
Onze vakdocent muziek 
verzorgt muziek in alle 
groepen.  
 

Bevordering sociale 
redzaamheid, waaronder 
gedrag in verkeer 

Groep 4 t/m 7 Verkeerskrant 
(uitgegeven door Veilig Verkeer 
Nederland) 

Op de Archipel vinden we dat 
de bevordering van de sociale 
redzaamheid breder is dan 
enkel het gedrag in het 
verkeer. Om die reden wordt 
hier de hele dag aandacht aan 
besteed. Dit begint al met 
kleuters die leren om zelf of 
met de hulp van een maatje 
hun jas aan te trekken en dicht 
te ritsen. 
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Bevordering gezond gedrag Groep 1/2 Een doos vol 
gevoelens 
Groep 3 en 4 Zippy’s Vrienden 
Groep 5 en 6 Apple’s Vrienden 

Wij stimuleren ouders en 
kinderen om gezonde keuzes 
te maken voor de 
pauzemomenten, voor in de 
broodtrommel en met het 
verzorgen van traktaties. Dit is 
vastgelegd in het protocol 
‘Eten, drinken en trakteren op 
OBS Archipel’. Ons motto is: 
Lekker, gezond en vol energie! 
 

Schoolveiligheid/ 
welbevinden van de 
leerlingen 

Groep 1/2 Een doos vol 
gevoelens 
Groep 3 en 4 Zippy’s Vrienden 
Groep 5 en 6 Apple’s Vrienden 

De sociaal-emotionele 
ontwikkeling is volgens ons van 
groot belang om uit te groeien 
tot evenwichtige en 
veerkrachtige volwassenen. 
 
Zie het hoofdstuk pedagogisch 
klimaat. 

Bevordering actief 
burgerschap en sociale 
integratie overdragen kennis 
over / kennismaking met de 
diversiteit van de 
samenleving 

Dit is geïntegreerd in de lessen 
van Naut Meander Brandaan, 
Nieuwsbegrip, Een doos vol 
gevoelens, Zippy’s Vrienden en 
Apple’s Vrienden 

 

Verrijkend en verdiepend 
materiaal voor meer-
begaafde en hoog scorende 
leerlingen 

Kien 
Rekenmeesters 
Plustaak 
Topklassers 
Taal- en Rekentoppers 
Taaltrein 
Rekentijgers 
 

 

Remediërend materiaal Pravoo 
Maatwerk 
Rekenmakkers 

 

Brede ontwikkeling van onze 
leerlingen 

Blokboeken 
Somplextra 
Folisofie 
Lego Minsdstorms 
Lego WeDo 

Wij vinden het belangrijk dat 
onze kinderen binnen hun 
eigen mogelijkheden groei 
laten zien en op hun eigen 
niveau presteren. Daarom is 
leren voor ons meer dan alleen 
de cognitieve ontwikkeling. 
 
Het leren begint bij ons met het 
spelend leren in de onderbouw. 
Het leren begint bij ons met het 
spelend leren in de onderbouw. 
Vanaf de middenbouw richten 
we ons aan de hand van de 
methodes en de projecten op 
de ontwikkeling van de 21e 
eeuwse vaardigheden. 
 
Aanvullend daarop staan wij 
voor een brede ontwikkeling en 
bieden wij een rijk leeraanbod: 
- Met extra aandacht voor 

kunst en cultuur. 
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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 
Stichting Leerplan Ontwikkeling (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. 
 

Kunst, cultuur en techniek 
De doelen op het gebied van kunst en cultuur zijn beschreven in ons cultuurbeleidsplan. Muziek, 
dans, drama, film en/of beeldende kunst worden in samenhang met de onderwerpen uit thema’s 
uitgewerkt en aangeboden. Regelmatig zijn er excursies naar de diverse instellingen en aanbieders op 
dit gebied.  
Ieder schooljaar organiseren we een projectweek techniek waarin de techniek onderdelen scheikunde, 
natuurkunde, elektrotechniek, mechanica en bewerkingen van materialen in samenhang met de 
thema’s aan de leerlingen wordt aangeboden. 
 

Engels 
Op de Archipel hebben we gekozen voor Engels in alle groepen. De leerdoelen voor de onderbouw 
zijn voornamelijk gericht op spreek- en luistervaardigheid. Vanaf groep 5 is er ook aandacht voor 
schrijfvaardigheid. De methode wordt vanaf groep 5 digitaal ondersteund. Er is een duidelijke 
doorgaande leerlijn tot aan groep 8. 
 

Het kleuteronderwijs 
Het kleuteronderwijs op de Archipel bevat de volgende kenmerkende elementen, namelijk het spel, 
talentontwikkeling, het ontwikkelingsgericht volgen en het thematisch werken. 
 

  

- Met extra aandacht voor 
muziekonderwijs. 

- Wij organiseren een 
techniekweek waarin 
kinderen zelf aan de slag 
gaan met ontwerpend en 
onderzoekend leren. 

- Wij verzorgen Engels 
onderwijs vanaf de 
kleuters. 

- Met een excursieaanbod 
om de aangeboden leerstof 
te ondersteunen en te 
verrijken. 

- Onze vakdocent gym 
verzorgt de aansluiting bij 
de schoolsporttoernooien. 

- Wij bieden de mogelijkheid 
om deel te nemen aan 
activiteiten in het kader van 
de verlengde schooldag. 
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Spel 

In het onderzoek is aangetoond dat de ontwikkeling van kinderen tussen twee en zeven jaar oud sterk 
van invloed is op het sociaal en cognitief functioneren op volwassen leeftijd. Jonge kinderen verdienen 
dan ook een benadering die hen recht doet en hun ontwikkeling op de beste manier ondersteunt.1 
De basis van het leren is het spel. Spel staat niet op zichzelf. Spel is verbonden met de sociale cultuur 
waarin kinderen opgroeien. Kinderen maken zich die wereld eigen door te handelen met voorwerpen 
uit hun omgeving en door op hun eigen manier te imiteren wat ze in de volwassen wereld zien 
gebeuren, in de sociale interactie en culturele praktijken. 2 
Kinderen zijn uit zichzelf gemotiveerd om te spelen. Jonge kinderen leren met hun lichaam, hun 
zintuigen en hun geest.3 Spel leidt naar toekomstige leerprocessen. Door het spel wordt leermotivatie 
uitgelokt.4Het spel staat daarom centraal in de kleuterklas.  

 
Via (rollen)spel kan tegemoet worden gekomen aan de ontwikkelingsbehoefte van het jonge kind. 
Spel biedt namelijk de mogelijkheid om: 

 Kennis en vaardigheden op te doen, toe te passen en te oefenen; 

 Gebeurtenissen te verwerken, te begrijpen en te herhalen; 

 Te leren omgaan met anderen; 

 De mogelijkheden van je lichaam leren kennen en te verfijnen. 
 
De leerkrachten maken zoveel mogelijk gebruik van open materialen, waarbij de fantasie en 
creativiteit worden geprikkeld. 
 

Talentontwikkeling 

Ieder kind in de kleuterklas voelt zich competent en krijgt de kans om zijn of haar talenten te 
ontwikkelen. De leerkrachten sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind. Zij begeleiden de kinderen 
naar de volgende fase van ontwikkeling. Dit doen zij door aan te sluiten bij de onderwerpen die 
kinderen interessant vinden. 

 
Eigenaarschap – uitwerking doel 4 

Om de ontwikkeling van het kind goed in kaart te krijgen gebruiken de leerkrachten verschillende 
instrumentaria; namelijk het OntwikkelingsVolgModel (OVM) en het persoonlijk ontwikkelingsplan. 
 
Eén van onze hoofddoelstellingen is het ontwikkelen van eigenaarschap bij kinderen; de kinderen 
meer verantwoordelijkheid geven over hun eigen leerproces. Als een kind meer betrokken is bij zijn 
eigen leerproces, kan dat bijdragen aan zijn motivatie en leerresultaten. Zie ook het hoofdstuk 
‘Didactisch beleid’. 
 
Aan het begin van het schooljaar 2019-2020 starten de leerkrachten in de kleuterbouw met een pilot. 
Ze voeren samen met de ouders en het kind een zogenoemd startgesprek. Tijdens het gesprek staan 
de talenten en de ontwikkelingswensen van het kind centraal. Gedurende het jaar vullen de 
leerkrachten het OVM in. Aan de hand van deze gegevens maken de leerkrachten een persoonlijk 
ontwikkkelingsplan, waarbij de talenten en de ontwikkelingsgebieden van het kind een centrale plek 
hebben. 

 
Thematisch werken  

In de kleuterklas wordt er thematisch gewerkt. Gedurende 4 tot 6 weken staat een thema centraal. De 
thema's sluiten aan bij de interesse en de belevingswereld van het kind en de aangeboden activiteiten 
moeten een betekenis hebben voor het thema. De leerkrachten zorgen ervoor dat alle 
ontwikkelingsgebieden (bijvoorbeeld motorisch, cognitief, sociaal-emotioneel) evenredig aanbod 
komen.  

                                                                 

1 Boland, 2016 
2 Van Oers, 2011  
3 Fournier, 2016  
4 Janssen-Vos, 2004  
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Groep 3 t/m 8 
We leiden onze kinderen op voor een toekomst waarvan we nu niet weten hoe deze eruit ziet, we 
weten niet welke beroepen er bestaan op het moment dat onze kinderen de arbeidsmarkt betreden. 
We realiseren ons dat de kinderen het niet gaan redden met alleen basiskennis. Daarom willen we 
onze kinderen vaardigheden, sociale competenties en kennis meegeven en willen we op de Archipel 
meer oog hebben voor onderwijs vanuit leerdoelen en kind-specifieke onderwijsbehoeften. 
 
De komende jaren geven we onze kinderen steeds meer eigenaarschap over hun eigen leren om de 
nieuwsgierige houding van kinderen te stimuleren en in te spelen op hun motivatie om te willen leren. 
We dagen de kinderen uit om stappen te zetten. Ook kijken we naar de leer- en bewegingsbehoefte 
van onze kinderen en passen ons onderwijs hier zoveel mogelijk op aan. 
Deze manier van werken vraagt veel van het team. Zij geven, vanuit overtuiging, vorm aan kindgericht 
en doelgericht onderwijs. Door de komende jaren aandacht te besteden aan al deze componenten 
bieden wij onze kinderen een veilige leer- en leefomgeving, waarin ieder kind tot zijn recht komt en 
zich fijn voelt, zodat hij zich optimaal kan ontwikkelen. Samen vormen we de toekomst. Ons motto is 
niet voor niets worden wie je bent! 
 

Doelen 

De doelen voor de vakken die wij verzorgen (zoals rekenen en spelling) staan in de handleidingen van 
de methodes beschreven en voldoen aan de kerndoelen.  
 

Referentieniveaus taal en rekenen 

Scholen zijn per 1 augustus 2010 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet referentieniveaus 
Nederlandse taal en rekenen. 

 De referentieniveaus zijn herkenbaar en te volgen binnen de methodes ‘Taal Actief’ en 
‘Rekenrijk’. 

 Op de Archipel gaan de leerkrachten uit van de leerlijnen bij het maken van hun lessen. Via 
tussendoelen leiden deze uiteindelijk naar de referentieniveaus 2F en 1S. 
 

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. 
 

Doorgaande lijn 

Om een doorgaande leerlijn tussen de verschillende groepen te waarborgen zijn er afspraken 
gemaakt over het volgen van de doelen in de methodes en het nakomen van gemaakte afspraken. 
 
Er vindt voor aanvang van het nieuwe schooljaar een overdracht plaats tussen de vorige leerkracht en 
de nieuwe leerkracht, om de overgang van kinderen van de ene naar de andere groep vloeiend te 
laten verlopen.  
 
In de schoolloopbaan van een leerling is een aantal overgangsmomenten te benoemen. Die 
momenten zijn: 
 
Instroom van leerlingen 

 Vanuit de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf; 

 Vanuit de thuissituatie, vanaf 4 jaar of vanaf leerplichtige leeftijd; 

 Tussentijdse instroom gedurende de schoolloopbaan in het Primair Onderwijs (PO) 
o Van PO naar PO (zelfde onderwijssoort) 
o Van Speciaal Onderwijs (SO) naar PO 
o Van Speciaal Basis Onderwijs (SBO) naar PO 
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Uitstroom c.q. doorstroom van leerlingen tussentijds 

 Tussentijdse uitstroom gedurende de schoolloopbaan in het PO 
o Van PO naar PO (zelfde onderwijssoort) 
o Van PO naar SO 
o Van PO naar SBO 

 
Uitstroom van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs (VO) 

 De manier waarop gehandeld wordt en de afspraken over overdracht van gegevens en in- en 
uitschrijving zijn beschreven in de procedure eindadvisering groep 8. Voor ouders is dit op 
onze website en in de schoolgids te vinden. 

 

Meertaligheid als gevolg van internationalisering 
De Archipelschool is een school met taalsterke kinderen. Dit heeft grotendeels te maken met het 
milieu waaruit onze kinderen komen: hoog opgeleide ouders met goede woon- en 
leefomstandigheden. Door de toenemende internationalisering van Den Haag bezoeken steeds meer 
leerlingen van een andere nationaliteit onze school. Hoewel andere onderwijsinstellingen in Den Haag 
(Haagse School Vereniging, The British School, The American School, European School, The 
International School, de Oranjeschool) ook onderwijs aan anderstalige leerlingen bieden, zal een groot 
deel van deze doelgroep naar andere vormen van onderwijs zoeken. Ze komen op de Archipel terecht 
omdat er veel expats in de Archipelbuurt wonen. 
 We zien in de kleutergroepen op de Archipel steeds meer kinderen met een NT2 achtergrond. 
Hierin valt onderscheid te maken. De leerlingen spreken zelf geen Nederlands, de ouders spreken 
geen of gebrekkig Nederlands, één van de ouders spreekt geen of gebrekkig Nederlands. 
 
Op de Archipel zien we deze ontwikkeling als een trend waar we zeker op zullen moeten anticiperen.  
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Ondersteuning en begeleiding 

Speerpunten in grote lijnen 
Leerlingniveau 

 Meer aandacht voor afstemming en differentiatie (op instructie- en verwerkingsniveau); 

 Leerlingen betrekken bij hun eigen leerproces (eigenaarschap); 

 Taakgerichte werksfeer. 
 

Leerkrachtniveau 

 Vergroten leerkrachtvaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid, vernieuwingen binnen 
ons onderwijs en omgaan met meertaligheid. 
 

Schoolniveau  

 De school voert zorg planmatig uit; 

 De onderwijsbehoeften zijn door de leerkrachten geformuleerd op kind-, groeps- en schoolniveau 
en voorzien van een analyse, conclusie en interventies; 

 Een meer evenwichtige balans tussen klassikaal (frontaal) lesgeven, presteren op eigen niveau, 
de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en Spelend Leren. 

 

 

 

 

Passend onderwijs 

Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht, waardoor scholen een zorgplicht hebben 

gekregen. Om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek aan 

te kunnen bieden, werken scholen samen in samenwerkingsverbanden. Bijna alle scholen van De 

Haagse Scholen participeren in het samenwerkingsverband van SPPOH. Dit geldt niet voor de VSO-

afdelingen, deze zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. De scholen ‘De 

Strandwacht’ en De Piramide’ maken daarnaast deel uit van enkele andere 

samenwerkingsverbanden.  

SPPOH heeft kaders gesteld waarbinnen passend onderwijs op de scholen vorm gegeven wordt en er 

een dekkend aanbod voor al onze leerlingen binnen het samenwerkingsverband is. De scholen 

werken op drie niveaus aan passend onderwijs: 1) de basisondersteuning, 2) extra ondersteuning 

door arrangementen (voor een individuele leerling of een klein groepje leerlingen) en 3) extra 

ondersteuning door plaatsing op een SBO of SO. Voor het gehele kader: zie het ondersteuningsplan 

van SPPOH 

 http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-

1.0-defintief-7-juli-2017.pdf . 

Alle scholen van De Haagse Scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel  (SOP) ontwikkeld 

waarmee we aan ouders en andere scholen laten zien wat we bieden aan basisondersteuning en 

extra ondersteuning.  

Binnen ons bestuur zien we een groei van onze SO en SBO scholen. De Haagse Scholen wil in de 

toekomst graag een antwoord vinden, hoe om te gaan met deze groei en wat dit betekent voor de 

basisondersteuning op onze reguliere scholen.  

 

ershild 

http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
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Passend Onderwijs 
Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht, waardoor scholen een zorgplicht hebben 
gekregen. Om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te 
kunnen bieden, werkt de Archipel samen met de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden 
(SPPOH). 
Het samenwerkingsverband SPPOH heeft kaders gesteld waarbinnen passend onderwijs op de 
scholen vormgegeven wordt en er een dekkend aanbod voor al onze leerlingen binnen het 
samenwerkingsverband is. Op de Archipel werken we op vijf niveaus aan passend onderwijs: 
1. De basisondersteuning; 
2. Inzetten van preventieve en licht curatieve interventies; 
3. Inzetten van intensieve interventies; 
4. Extra ondersteuning door arrangementen (voor een individuele leerling of een klein groepje 
leerlingen); 
5. Extra ondersteuning door plaatsing op een SBO of SO. 
 

De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant 

Alle leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun 
leerlingen hebben. Leerkrachten reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op 
het gedrag van leerlingen, ouders en collega’s en zijn in staat hun eigen 
ondersteuningsbehoeften te formuleren. 
 
Onze school: 
De leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen 
hebben. In het team wordt gewerkt aan de ontwikkeling van reflectievaardigheden. Hierdoor worden 
de leerkrachten zich meer bewust van hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van 
leerlingen, ouders en collega’s en zijn in staat hun eigen ondersteuningsbehoeften te formuleren.  
De school kent het traject om te komen tot een (ondersteunings)arrangement. Er wordt gewerkt met 
vaste formats, checklists en formulieren. Er wordt gewerkt in een veilige en constructieve sfeer zodat 
alle betrokkenen open kunnen en durven zijn over hun manier van handelen, over hun ideeën en 
(on)mogelijkheden.  

 
Onderwijsbehoeften staan centraal 

Alle leerkrachten bekijken dagelijks de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de 
groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen. 
 
Onze school: 
De leerkrachten hebben voldoende zicht op de onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep. 
Centraal staat wat de leerling nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. In het team is er ruimte om 
specifieke cases in te brengen voor intervisie en leerlingbesprekingen. Onderwijsbehoeften 
worden vanaf groep 2 per vakgebied opgenomen in de groepsoverzichten in ESIS. Deze worden 
tweemaal per jaar geëvalueerd met de intern begeleider. Het afstemmen van het onderwijsaanbod op 
de individuele onderwijsbehoefte van de leerling is afhankelijk van wat er in de groep en thuis mogelijk 
is.  
Leerkrachten melden leerlingen waarvan zij de onderwijsbehoeften niet duidelijk kunnen krijgen aan 
voor de Interne Zorg Commissie. Classificerende diagnostiek wordt alleen ingezet als het noodzakelijk 
is als aanvulling op de aanwezige informatie om de onderwijsbehoefte van een leerling te kunnen 
begrijpen.  
 
Voor meer informatie over onze ondersteuning en begeleiding verwijzen we u naar ons 
SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). 
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VEILIGHEID 
 

Nog in te voegen blauw tekstvlak DHS 
 

Vorming van een sociaal veilige groep 
Op de Archipel werken we met een lesprogramma dat de sociale en emotionele vaardigheden van 
kinderen ontwikkelt. Deze doorlopende leerlijn start met een lespakket voor kleuters: Een doos vol 
gevoelens, de groepen 3 en 4 werken met Zippy’s Vrienden en Apple's Vrienden is het vervolg voor 
de groepen 5 en 6. Zie ook het hoofdstuk ‘Pedagogisch Klimaat’. 
 
Aan het begin van ieder nieuw schooljaar wordt er aandacht besteed aan het vormen van een groep. 
Door middel van activiteiten leren de kinderen de leerkracht en elkaar goed kennen. Gezamenlijk 
worden er klassenregels opgesteld om eigenaarschap van leerlingen te bevorderen en is er aandacht 
voor de schoolregels. 
 

Monitoren van sociaal emotionele ontwikkeling en veiligheid 
We werken op school met een digitaal instrument om in kaart te brengen welke kinderen zich op het 
terrein van sociaal-emotionele ontwikkeling in een aandachts- of risicogebied bevinden. Dit 
Volginstrument voor Sociaal-Emotionele Ontwikkeling (Viseon) is een vragenlijst voor de leerkracht 
van groep 3 t/m 8. De leerkrachten vullen deze vragenlijst eenmaal per jaar in.  
 
Voor een completer beeld is het van belang dat de kinderen een zelfbeoordelingsvragenlijst invullen. 
Dit doen we jaarlijks vanaf groep 5 aan de hand van een gevalideerd instrument, dat in samenwerking 
met Scholen met Succes is ontwikkeld.  
 
De uitkomsten van beide vragenlijsten worden geanalyseerd en op  basis van deze analyse worden 
er, waar nodig, interventies op individueel of op groepsniveau ingezet. 

 

Verstorend gedrag en pesten 
Ondanks de aandacht die uitgaat om verstorend gedrag en pesten te voorkomen lukt dit niet altijd. 
Onze school beschikt over een pestprotocol waarin wordt beschreven hoe wij handelen wanneer er 
sprake is van pesten. 
 

Schorsing 
Schorsing kan worden opgelegd, indien de leerling en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) zich op 
school ernstig heeft misdragen c.q. hebben misdragen of het vermoeden daarvan bestaat en nader 
onderzoek nodig is. De school beschikt over een protocol schorsing. 
 

Verwijdering 
Een leerling kan van school verwijderd worden, indien op school door het gedrag van de leerling en/of 
zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) een onhoudbare situatie is ontstaan en er ter zake geen uitzicht is 
op een aanvaardbare oplossing binnen de school. De school beschikt over een protocol verwijdering. 
 

Vertrouwenspersoon 
Kinderen, ouders en teamleden kunnen bij de vertrouwenspersoon van onze school terecht met 
eventuele klachten met betrekking tot ongewenste intimiteiten, seksueel misbruik, fysiek en psychisch 
geweld, discriminatie en extremisme.  
 

Coördinator sociale veiligheid 
Op onze school heeft de intern begeleider ook de rol van coördinator sociale veiligheid. De 
coördinator: 

 Heeft kennis van de Wet sociale veiligheid op school; 

 Herkent en signaleert pestgedrag; 

 Heeft aandacht voor het groepsproces; 
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 Is op de hoogte van preventieve acties om pestgedrag zoveel mogelijk te voorkomen; 

 Is op de hoogte van curatieve acties om adequaat te kunnen handelen bij (digitaal) pesten; 

 Ondersteunt bij het opstellen of actualiseren van het sociale veiligheidsbeleid; 

 Heeft praktische tools om collega’s en leerlingen te helpen. 

 

Fysieke veiligheid 
Op de Archipel zijn dagelijks bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aanwezig. De BHV’ers volgen iedere 
twee jaar een herhalingscursus om hun vaardigheden op peil te houden. Er worden minimaal twee 
ontruimingsoefeningen per schooljaar gehouden. 
 
Op onze school wordt de rol van coördinator fysieke veiligheid ingevuld door een leerkracht. 
 
Zie voor meer informatie het veiligheidsplan van de school waarin onder andere de benoemde 
protocollen zijn opgenomen. 
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KWALITEITSZORG 

 

 

  

Kwaliteitszorg is het zorgen voor en bewaken van de onderwijskwaliteit op onze scholen. Het is het totaal 

van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een permanente, systematische en 

cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te bepalen, te beheersen, te bewaken, te 

borgen en te verbeteren’. Dit komt concreet neer op het beantwoorden van de volgende vragen van de 

kwaliteitscyclus Plan-Do-Check-Act (PDCA).  

 Doen wij de goede dingen?  

 Doen wij de dingen goed?  

 Hoe weten wij dat?  

 Vinden anderen dat ook?  

 Wat doen wij met die kennis en informatie 

 

Hiertoe is een kwaliteitskader ontworpen; een set aan kwaliteitseisen dat antwoord geeft op de vraag wat 

wij, als De Haagse Scholen, onder onderwijskwaliteit verstaan. Om onze onderwijskwaliteit zichtbaar en 

meetbaar te maken en dit te borgen en te verbeteren, maken we vanuit het bestuur in ieder geval gebruik 

van een aantal procedures en instrumenten: 

 ESIS, leerlingvolgsysteem waar al onze scholen gebruik van maken. 

 BARDO, digitaal bekwaamheidsdossier voor alle medewerkers. 

 Cyclus van functioneren en beoordelen. Jaarlijks worden er gesprekken gevoerd met alle 

medewerkers. Hierbij wordt een driejaren cyclus gehanteerd van startgesprek, 

voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek. 

 Leerling-, ouder- en medewerkerstevredenheidspeilingen. De leerlingentevredenheidspeiling 

wordt jaarlijks organisatie breed uitgezet. De ouder- en medewerkerstevredenheidspeilingen 

worden organisatie breed elke twee jaar uitgezet. De uitkomsten krijgen, indien nodig, een plek 

in de jaarplannen. 

 Interne auditsystematiek in ontwikkeling, waarbij onze scholen door een auditteam (bestaande 

uit een getrainde leerkracht, IB-er en directeur) een keer per drie jaar bezocht worden. En de 

rapportage mede input geeft voor de jaarlijkse schoolbezoeken door de bovenschools 

directeuren en de jaarplannen van de scholen. 

 Interne kwaliteitsmonitor, waar de managementinformatie te vinden is die een signaalfunctie 

heeft ten aanzien van de onderwijskwaliteit. Deze monitor wordt gebruikt bij de audits en de 

gesprekken en schoolbezoeken van de bovenschoolse directeuren. 

 Cyclus van gesprekken en schoolbezoeken van de bovenschoolse directeuren – directeuren. 

Naast de cyclus van functioneren en beoordelen, vinden er ook ontwikkelingsgerichte 

gesprekken plaats op de scholen. 

 Monitoring Veiligheidsplannen (notitie veiligheid en DHS) 

 Strategisch personeelsbeleid, geeft een kader aan de hand van de volgende HR-bouwstenen: 

strategische personeelsplanning, beoordeling en gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk, 

functiebouwwerk, arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en werving & 

selectie. 
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Kwaliteitsbeleid 
Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen werken wij volgens vaste structuren en deze komen 
volgens een vaste cyclus terug. 

 Er is wekelijks een overleg tussen de directeur en de intern begeleider. In dit overleg komt de 
voortgang van het onderwijskundig beleid aan de orde, de individuele zorg van leerlingen, de zorg 
in de verschillende groepen en de opbrengsten. Acties worden geformuleerd de taken worden 
verdeeld. 

 Iedere drie weken is er een teamvergadering waarin (onderwijskundig) beleid aan de orde komt.  

 Naast de jaarlijks vastgestelde klassenbezoeken (personeelsbeleid) zijn er regelmatig 
flitsbezoeken door de directeur en zorgbezoeken door de intern begeleider. Door deze 
observaties en de gesprekken met de leerkrachten, wordt duidelijk waar de ontwikkelbehoeftes 
van de leerkrachten liggen. Deze worden opgenomen in een persoonlijk ontwikkelingsplan. 

 Tweemaal per schooljaar, in februari en juni, vindt er analyse plaats op basis van de Cito-
resultaten. Dit gebeurt op groepsniveau tijdens groepsbesprekingen met de leerkracht, de 
directeur en de intern begeleider. De groepsresultaten worden op groeps- en schoolniveau 
geanalyseerd en gepresenteerd aan het team door de intern begeleider. Tijdens deze gesprekken 
komt ook aan bod hoe de leerkrachten het onderwijs aanpassen naar aanleiding van de 
toetsresultaten. 
Het ‘waarom’ achter het wel of niet behalen van de schooldoelen is een belangrijk element tijdens 
de gesprekken. De analyses helpen bij het maken van de lesvoorbereidingen in de volgende 
periode. 

 Observaties in de onderbouw: de kleuterleerkrachten leggen hun (dagelijkse) observaties vast in 
een ontwikkelingsinstrument dat de groei en de ontwikkeling van het kind laat zien (het 
OntwikkelingsVolgModel (OVM)). Hierbij zijn de verschillende stadia inzichtelijk en overzichtelijk 
en is het mogelijk om de volgende ontwikkelingsstap te zien, zodat hierop ingespeeld kan worden 
door middel van gericht onderwijsaanbod. Ook is duidelijk wat er nodig is om een kind door te 
laten stromen naar groep 3 en waar naartoe gewerkt wordt. Het instrument geeft inzicht in de 
ontwikkeling en toont de mogelijke vervolgstappen per kind. In gesprek met de intern begeleider 
wordt besproken wat de groep als geheel nodig heeft en waar de onderwijsbehoefte van de groep 
ligt. In een bouwoverleg wordt vervolgens besproken over hoe bepaalde doelen gerealiseerd 
kunnen worden. 

 Eenmaal per jaar vindt een analyse plaats op basis van de resultaten uit Viseon en de 
leerlingentevredenheidpeiling. Dit gebeurt op groepsniveau tijdens groepsbesprekingen met de 
leerkrachten en de intern begeleider en op schoolniveau door de intern begeleider en de directeur. 
Tijdens deze gesprekken komt aan bod hoe de leerkrachten begeleiding van het sociaal-
emotioneel leren van de kinderen, op individueel en op groepsniveau, aanpassen naar aanleiding 
van de resultaten. 

 Tweemaal per jaar voert de intern begeleider met de leerkrachten de leerling besprekingen. In 
deze gesprekken worden ook de Cito resultaten en de resultaten uit Viseon meegenomen. Aan 
het einde van het schooljaar wordt er een overdrachtsgesprek gevoerd tussen de huidige 
leerkracht en de leerkracht van het komende schooljaar. 

 

Jaarplan 
Vanuit het schoolplan van de school wordt er ieder schooljaar een actueel jaarplan gemaakt. De 
uitwerking van de doelen wordt omgezet in praktisch handelen tijdens de bouw- en 
teamvergaderingen. 
 
Aan het eind van ieder schooljaar evalueren we met het team de onderwijsleerprocessen en stellen 
we doelen voor het nieuwe schooljaar. 
Hierbij kijken we naar: 

 Zijn alle doelen uit het jaarplan behaald? 

 Zijn alle acties uitgevoerd? 

 Waren de acties van voldoende kwaliteit? 

 Hebben de acties geleid tot beter onderwijs, actieve leerhouding, zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid van de kinderen? 

 Welke vervolgdoelen zijn nodig? 

 Welke nieuwe doelen/thema’s zijn wenselijk gezien de ontwikkeling van de kinderen, de 
leerkrachten en de school? 
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 Geven de verschillende methodes nog voldoende handvatten aan goed aansluitend onderwijs, 
welke acties zijn hierop nodig? 

 
We houden rekening met het schoolplan (met daarin de doelen voor vier jaar onderwijs), maar ook 
met de landelijke en lokale maatschappelijke ontwikkelingen en met onderwijskundige inzichten en 
vernieuwingen in relatie tot de populatie bij ons op school. Verbeterpunten en aanpassingen worden 
dan meegenomen in de jaarplannen. 
 

Verantwoording bestuur 
De directie legt richting het bestuur verantwoording af over ons handelen en geeft informatie over de 
opbrengsten van ons onderwijs. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd en beschreven binnen DHS. Deze 
betreffen zowel de kwaliteitseisen van de Inspectie van het Onderwijs als eigen bestuurlijke eisen. 
Tenminste eenmaal per jaar vinden over de opbrengsten monitorgesprekken plaats tussen de 
schooldirectie en de bovenschools-directeur. 
 

Kwaliteitsonderzoek 
Iedere twee jaar voeren we kwaliteitsonderzoek uit met betrekking tot de ouder- en 
medewerkerstevredenheid. De bevindingen dienen ook als leidraad voor het opstellen van ons 
schoolplan en de jaarplannen. 

  



OBS Archipel - Schoolplan 2019-2023  30 
 

 

PERSONEELSBELEID 
 

OBS Archipel is een school waarin mensen gezien en gehoord worden en waar men respectvol met 
elkaar omgaat. Alle medewerkers van de school zijn betrokken bij de kinderen en bij elkaar. We 
werken met elkaar in een lerende organisatie. De medewerkers zijn bevlogen, bevoegd, bekwaam en 
onderhouden voortdurend hun professionaliteit. Dit doen we door in dialoog te zijn met elkaar, ouders 
en andere stakeholders, zodat we van elkaar kunnen leren. De directie van OBS Archipel vult het 
werkgeverschap in vanuit de idee dat de medewerkers het kapitaal van de organisatie vormen.  
  
Om dit alles te kunnen realiseren is een eigentijds, doordacht en evenwichtig HRM beleid nodig. Het 
huidige personeelstekort betekent dat we meer leerkrachten nodig hebben dan er beschikbaar 
zijn. Ook wil de directie het bestaand personeel voortdurend blijven ontwikkelen en duurzaam inzetten. 
Dat zijn we onze leerlingen verschuldigd.  
 
We verzorgen, gericht op de doelen in het schoolplan, teamscholing op de aspecten die volgens de 
directie, wel of niet in overleg met het team, noodzakelijk worden geacht. Bijkomende kosten zijn voor 
de school. 
Als een individuele studie of cursus of ook het schoolbelang dient, bieden we, waar nodig en mogelijk, 
de formatieve uren om deel te nemen aan die studie of cursus. 
Wanneer op verzoek van de directie aan een studie of cursus wordt deelgenomen, worden de kosten 
geheel vergoed. Wanneer op eigen verzoek aan een studie of cursus wordt deelgenomen, zal eerst 
worden bekeken in hoeverre de opleiding past binnen het school- of bestuursbeleid. Ook wordt er 
bekeken of we een studie of cursus opnemen in de uren van het werkverdelingsplan. Leerkrachten 

Vanuit onze missie ‘Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen’ streven wij naar een 

cultuur waarin ruimte is voor professionele ontwikkeling en waarin kennisdeling vanzelfsprekend is in 

een inspirerende leer- en werkomgeving voor alle medewerkers. Het strategisch HRM beleid zal 

hiervoor een kader schetsen aan de hand van de volgende HR-bouwstenen: strategische 

personeelsplanning, beoordeling en gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk, functiebouwwerk, 

arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en werving & selectie. 

 

Bevoegdheid  

Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden door goede medewerkers binnen te houden en te 

halen. Het uitgangspunt binnen de Haagse Scholen is dat alle leerkrachten bevoegd zijn. Het 

lerarentekort is hierbij een enorme uitdaging. Desondanks stellen wij ook aan nieuwe leerkrachten 

de eis dat zij over een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs beschikken of, indien zij als 

zij-instromer zijn aangesteld, binnen twee jaar na aanstelling deze bevoegdheid behalen.  

 

Professionalisering 

Binnen onze organisatie is het onderhouden en versterken van de bekwaamheid door professionele 

ontwikkeling van de medewerkers van groot belang. Activiteiten die de professionele ontwikkeling 

ondersteunen zijn opleiding, (persoonlijke) ontwikkeling en kennisdeling in gezamenlijkheid binnen 

de school, tussen de scholen en op bestuursniveau. Leren vindt veelal met elkaar en binnen de 

school plaats bijvoorbeeld in de vorm van teamleren, collegiale consultatie en lesson study. 

Individuele opleidingswensen passend bij de realisatie van de organisatiedoelstellingen worden waar 

mogelijk gefaciliteerd.  

 

Evenredige vertegenwoordiging vrouwen 

Daar Stichting De Haagse Scholen niet te maken heeft met een ondervertegenwoordiging van 

vrouwen in de directie functies, is beleid hierop dan ook niet noodzakelijk. 
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kunnen een aanvraag indienen voor de lerarenbeurs. Deze vergoedt de kosten van de studie en 
eventuele vervanging voor de duur van de studie (maximaal twee jaar). 
 
We werken met de competentielijst L10, L11 en L12 vanuit DHS aangevuld met vaardigheden die het 
ons mogelijk maken om onze visie te verwezenlijken. Specifieke vaardigheden die nodig zijn voor 
onze ontwikkelingen worden door en/of met de leerkrachten besproken bij de bouw- en 
teamvergaderingen. 
 

Professionele leergemeenschap – uitwerking doel 5 
Onze doelstelling over vier jaar is: ons team werkt samen in een professionele leergemeenschap 
waarbij de medewerkers gezamenlijk actief voorbereiden, afstemmen en uitvoeren. Zodat wij van en 
met elkaar leren en wij ons onderwijsaanbod op een kwalitatief hoog niveau kunnen houden. 
 
De samenleving verwacht steeds meer van de school. Die vele en toenemende verwachtingen kunnen 
alleen ingelost worden als leerkrachten zich naast hun eigen groep ook bekommeren om wat er in de 
rest van de school gebeurt. Doorgaande leerlijnen, hoge opbrengsten en een goed een aangenaam 
leerklimaat vragen om collectieve inspanningen van het team. Goed onderwijs is – zo wordt steeds 
meer duidelijk – ook afhankelijk van de mate waarin leerkrachten als team samen werken en samen 
leren. Met andere woorden, goed onderwijs gedijt bij de ontwikkeling van scholen als professionele 
leergemeenschappen5. 
 
Tijdens diverse overlegmomenten in het team hebben we met elkaar gesproken over hoe we onze 
visie op onderwijs handen en voeten kunnen geven. Duidelijk is dat de rol van de leerkracht verandert 
naar een meer coachende en begeleidende rol. De competenties die de leerkracht nodig heeft om 
zijn rol als coach/begeleider in te kunnen vullen zal onderdeel zijn van ons scholingsplan. Ditzelfde 
geldt voor de te ontwikkelen competenties die de leerkracht nodig heeft om zichzelf digitaal geletterd 
te kunnen noemen.  
 

Meerjarig scholingsplan  
De komende vier jaren werken we aan zes doelen (zie hoofdstuk ‘Ons schoolconcept’). Deze keuzes 
hebben gevolgen voor de scholing van het team: 
1. Talentontwikkeling. 

Wij willen onze kinderen meer bewust maken van hun talenten om hun kansen en zelfvertrouwen 
te vergroten. 
De rol van de leerkracht verandert van sturend naar meer coachend/begeleidend. Hiervoor zullen 
zij andere vaardigheden moeten inzetten en mogelijk ontwikkelen. De mate en het tempo waarin 
deze verandering plaatsvindt is nog onbekend. De eerste stap is het ontwikkelen van beleid 
(2019-2020) vanuit onze visie op talentontwikkeling. Van daaruit worden de benodigde 
scholingsdoelen bepaald. 
 

2. Growth mindset. 
Het ontwikkelen van een growth mindset bij onze kinderen. Wij willen onze kinderen leren leren. 
Daarom zullen we ze bewust moeten maken dat ze kunnen leren, dat ze in staat zijn hun 
capaciteiten te ontwikkelen. 
Om verandering in mindset van leerlingen te realiseren zal de mindset van het team eerst moeten 
veranderen. De theorie is bekend, maar moet meer eigen worden. Hiervoor is aanvullende  
teamscholing benodigd, waardoor de growth mindset van blijvende waarde wordt in het team. Het 
team wordt hierin ondersteund door een trainer van het Haags Centrum voor Onderwijsadvies 
(HCO). Aan het begin van het schooljaar 2019-2020 bezoekt het team een congres ‘Mindset’. 
Tijdens dit gesprek heeft het team de mogelijkheid diverse workshops bij te wonen. Carol Dweck, 
grondlegger van het gedachtengoed van de growth mindset, zal als keynote spreker aanwezig 
zijn. 
 

  

                                                                 
5 Bron: Professionele leergemeenschappen, Eric Verbiest) 
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3. Digitale geletterdheid. 
Wij willen de digitale geletterdheid van onze kinderen ontwikkelen. 
Digitale geletterdheid is belangrijke vaardigheid die thuishoort in het rijtje van 
21e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheid staat bij ons op school nog in de 
kinderschoenen. Een eerste stap is het ontwikkelen van ICT-beleid wat in het schooljaar 2019-
2020 zal worden ontwikkeld door drie leden uit het team. In dit beleidsplan krijgt de ontwikkeling 
van digitale geletterdheid van leerlingen en team een plek. Het team dient hier geschoold te 
worden. In eerste instantie een teamtraining, maar indien nodig zal ook training op maat geboden 
worden. 
 

4. Eigenaarschap. 
Wij betrekken onze kinderen bij hun eigen leerproces. Daarbij houden we rekening met verschillen 
en komen we tegemoet aan de nog altijd belangrijke rol van de leerkracht om te structureren en 
het totale leerproces te overzien 
Het vergroten van eigenaarschap in het eigen leerproces vereist zeggenschap over dat 
leerproces. In het schooljaar 2019-2020 wordt in de kleuterbouw gestart met een pilot ouder-/kind-
gesprekken. De bevindingen vanuit deze pilot zullen samen met verdergaand onderzoek en 
collegiale visitatie als basis dienen voor het op termijn voeren van kind-gesprekken in de hele 
school. 
 

5. Professionele leergemeenschap. 
Ons team werkt samen in een professionele leergemeenschap waarbij de medewerkers 
gezamenlijk actief voorbereiden, afstemmen en uitvoeren. Het doel is om van elkaar en met elkaar 
te leren, waardoor ons onderwijsaanbod op een kwalitatief hoog niveau is en blijft. 
Er bestaat geen kant-en-klaar model voor een professionele leergemeenschap. Er zijn echter wel 
een aantal kernelementen, waaronder een professionele cultuur die zich richt op gedeelde 
normen en waarden. Het team van de Archipel werkt aan de verdere ontwikkeling van die 
professionele cultuur waarbij de focus ligt op het leren leren van de kinderen. 
 

6. Oudercommunicatie. 
Wij communiceren op een professionele manier over de onderwijskundige inhoud met ouders, om 
zo een effectieve school-ouder relatie op te bouwen. Dit doen we via Mijnschoolinfo (MSI). 
Om dit doel te kunnen realiseren is ondersteuning en begeleiding nodig bij het invoeren van de 
basisvormen van ouderbetrokkenheid. De medewerkers zullen in de gelegenheid worden gesteld 
een training te volgen.  
Het team ziet kansen in de ontwikkeling van de driehoek ouder-kind-school, waarin school en 
ouders samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk zijn en 
verantwoordelijk zijn voor elkaar. Het doel is om de communicatie tussen school en ouders te 
verbeteren. 

 
Een zevende doel is het anticiperen op de toenemende meertaligheid in de school. Dit vraagt om 
(bij)scholing van leerkrachten, mogelijk in de vorm van collegiale visitatie.  
We realiseren hoge opbrengsten in een hoog tempo, gebruik makend van de ruimte die er is omdat 
we mogen werken met deze leerlingenpopulatie. We zien echter een toename van het aantal 
anderstalige leerlingen, komend vanuit een andere cultuur. Ons onderwijs is hier nog niet op ingericht. 
Om ook te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van deze (kleine) groep leerlingen, zullen we 
op zoek moeten naar aanvullende materialen en scholing van leerkrachten.   

 

Integraal personeelsbeleid 
Om van alle personeelsleden de ontwikkelingen te volgen en te stimuleren heeft DHS geen vaste 
richtlijnen. De cyclus moet gevolgd worden, maar het is aan de directie in wel tijdbestek dit plaats 
vindt. Passend bij de ontwikkelingsbehoefte van de leerkracht. De verslagen van deze gesprekken 
worden opgeslagen in Bardo. Zo wordt gewaarborgd dat er klassenconsultaties plaatsvinden en aan 
een POP-cyclus (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) wordt deelgenomen (iedere vier jaar), met daarin 
verwerkt intervisie, POP-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. 
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Volgens deze richtlijnen is dit op de Archipel als volgt georganiseerd: 

 Ieder personeelslid maakt op enig moment een POP, dat aan de hand van de gesprekken 
regelmatig kan worden bijgesteld. Voorafgaand aan het gesprek met de directeur krijgt de 
medewerker via Bardo een format aangeboden dat kan worden gebruikt als voorbereiding op het 
gesprek. Het POP wordt door de werknemer ondertekend en in het digitale personeelsdossier (in 
Bardo) opgenomen. 

 Volgens de persoonlijke cyclus voert de directie functioneringsgesprekken (start- en 
voortgangsgesprekken). Voorafgaand aan dit gesprek vindt altijd een klassenbezoek plaats. De 
medewerker ontvangt vooraf via Bardo een formulier, dat wordt gebruikt als voorbereiding op het 
gesprek. Het verslag wordt door beide partijen ondertekend en in het digitale personeelsdossier 
(in Bardo) opgenomen. 

 Het laatste gesprek in deze cyclus is het beoordelingsgesprek waarin de voorgaande periode 
wordt geëvalueerd. Het beoordelingsgesprek wordt gevoerd met de directeur, die het verslag 
maakt. Het formulier dient te worden getekend door beide partijen, waarbij de werknemer een 
keuze kan maken tussen ‘voor akkoord’ of ‘voor gezien’. Het verslag wordt in het digitale 
personeelsdossier (in Bardo) opgenomen. 

 

Verslaglegging 
Het gespreksverslag bevat de afspraken en leerpunten die geformuleerd zijn tijdens het gesprek. Het 
verslag is persoonlijk. Het is mogelijk dat in het nagesprek door de directie afspraken worden gemaakt 
voor een vervolgbezoek. Het verslag wordt in het digitale personeelsdossier (in Bardo) opgenomen. 
 
Alle betrokkenen dienen uiterst vertrouwelijk met de inhoud van de gesprekken om de 
gespreksverslagen om te gaan. Inzage in verslagen is uitsluitend voorbehouden aan de 
gesprekspartners, de directie en het boven-schools management. 
 
Nieuwe leerkrachten met een tijdelijke aanstelling hebben recht op een goede begeleiding. In een 
periode van 9 maanden wordt de gehele gesprekkencyclus doorlopen met de directeur. Aan deze 
gesprekken gaan altijd klassenbezoeken vooraf. Uit het beoordelingsverslag moet duidelijk blijken of 
een vaste aanstelling tot de mogelijkheden behoort. 
 
Startende leerkrachten krijgen een bovenschools coach toegewezen. Deze coach ondersteunt de 
leerkracht aan de hand van een door de startende leerkracht gestelde hulpvraag. Dit coachtraject 
wordt geïnitieerd door DHS. Daarnaast biedt DHS de mogelijkheid aan startende leerkrachten om 
enkele malen per jaar deel te nemen aan specifieke bijeenkomsten gericht op de startende leerkracht. 
 

Werkverdelingsplan 
De voornaamste taak van de leerkracht is het verzorgen van goed onderwijs. Iedere teamlid krijgt op 
basis van de werktijdfactor een aantal uren toebedeeld voor lesgevende, corrigerende, 
voorbereidende en overige (school)taken. 
 
Het team heeft een bepalende rol in de werkverdeling van de school (cao Primair Onderwijs 2018-
2019). Dit gaat volgens onderstaande procedure: 

 De directie brengt de werkzaamheden voor een (komend) schooljaar in beeld. 

 De directie brengt teamleden tijdig op de hoogte van vergaderingen en alle relevante 
informatie. 

 Het team bepaalt hoe er wordt bepaald of er voldoende draagvlak is voor het 
werkverdelingsplan. 

 Het team gaat in gesprek over de hoeveelheid werk en maakt afspraken over de verdeling van 
het werk, om zo met elkaar de werkdruk te verlichten. 
 
In het werkverdelingsplan worden ten aanzien van onderstaande opsomming de gemaakte 
keuzes voor het komende schooljaar inzichtelijk.  
1. Verdeling van lessen, groepen leerlingen over de leraren;  
2. Verhouding lesgevende en overige taken;  
3. Tijd voor- en nawerk;  
4. Taken van het team, welke zijn dit globaal en hoe ziet de tijdsverdeling eruit;  
5. Tijd van OOP binnen en buiten de klas;  
6. Pauzetijden (passend binnen de arbeidstijdenwet);  
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7. De tijden waarop iedereen er is;  
8. Toepassing van het vervangingsbeleid;  
9. Besteding van werkdrukmiddelen. 

 

 Op basis van het teamgesprek maakt de directie een concept-werkverdelingsplan en legt dit 
aan het team voor. 

 De directie legt het concept-werkverdelingsplan ter instemming en toetsing voor aan de PMR. 

 Voor de zomervakantie voert de directie individuele gesprekken met de werknemers over hun 
inzet, en houdt hierbij rekening met de individuele kenmerken en het dienstverband van de 
werknemer op basis van het werkverdelingsplan. 

 

Duurzame inzetbaarheid 
De duurzame inzetbaarheidsregeling is ervoor bedoeld de duurzame inzetbaarheid van 
onderwijsmedewerkers te vergroten. De directie hecht grote waarde aan de duurzame inzetbaarheid 
van de medewerkers, zij vormen immers het kapitaal van de school. Duurzame inzetbaarheid is 
daarmee integraal onderdeel van het personeelsbeleid en –zorg. Dit vraagt om sturing door de 
directeur, maar ook om zelfsturing door de werknemers. 
 
Ook in de verzuimaanpak door de directie op de Archipel ligt de focus op intensivering van de 
aandacht voor inzetbaarheid: competenties, professionaliteit, mobiliteit, ontwikkeling, motivatie, 
energiegevers (werkplezier) en energienemers, balans werk / privé. Het budget dat de school ontvangt 
om de werkdruk van de medewerkers te verlagen is van positieve invloed. 
 
In de cao-PO is nadrukkelijk aandacht voor duurzame inzetbaarheid voor de medewerkers met extra 
aandacht en uren voor startende leerkrachten en leerkrachten van 57 jaar en ouder. Alle 
medewerkers hebben (naar rato van hun werktijdfactor) een budget van 40 uur voor duurzame 
inzetbaarheid. Deze uren kunnen door de werknemer na overleg worden ingezet voor de volgende 
bestedingsdoelen: 

 Peerreview, studieverlof, coaching, oriëntatie op mobiliteit, niet plaats- en/of tijdgebonden 
werkzaamheden. 

 In overleg met de directeur kan ook worden gekozen voor besteding aan andere doelen die 
bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van de individuele werknemer. 

 
Startende leerkrachten krijgen 40 uur extra tijd/budget (naar rato werktijdfactor). Er worden in het 
werkverdelingsplan afspraken gemaakt over de inzet van deze tijd/budget. Het bijzondere budget voor 
startende leerkrachten kan niet worden opgespaard of worden ingezet voor vrij opneembaar verlof. 
 

Professioneel statuut 
Om als professional goed te kunnen functioneren in de klas en binnen het schoolteam is het belangrijk 
om helderheid te hebben over waar de ruimte zit om te beslissen over vakinhoud, vakdidactiek en 
pedagogiek. In het professioneel statuut worden daarom de afspraken vastgelegd, die de leraren en 
de schoolleiding van de Archipel samen hebben gemaakt over de wijze waarop de zeggenschap van 
leraren over hun vak wordt georganiseerd. 
 
Voor de inhoud verwijzen we de lezer naar ons Professioneel Statuut. 
 

Preventie verzuim 
‘Voorkomen is beter dan genezen’ luidt het spreekwoord. Preventief beleid houdt in dat mogelijke 
oorzaken van verzuim tijdig worden gesignaleerd en dat maatregelen worden genomen om verzuim 
tegen te gaan. Dit doen we op de Archipel aan de hand van: 

 Individuele (formele en informele) gesprekken met medewerkers (onder andere 
functioneringsgesprekken, loopbaangesprekken); 

 Regelmatig bespreken van welzijn en arbeidsomstandigheden in het team. 
 
Op de Archipel proberen we ziekteverzuim tot een minimum te beperken door zoveel mogelijk te 
zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, een prettig sociaal klimaat, een gepaste wijze van leiding 
geven en aandacht voor het individu. 
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De werknemer draagt bij aan de preventie van verzuim door er een gezonde levenswijze op na te 
houden en problemen tijdig te onderkennen en te bespreken. 
 
Het beleid is er op gericht de oorzaken van verzuim zoveel mogelijk uit te sluiten. Alleen als de directie 
en de werknemers zich samen volledig inzetten voor beperking van het ziekteverzuim, is het beleid 
effectief. 
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PARTNERS VAN DE SCHOOL 
 

 

Organisatie  Functie/deskundigheid  Inzet en zichtbaarheid 

HCO (Haags Centrum voor 
Onderwijs) 

Diverse deskundigen Worden ingehuurd voor het 
doen van individueel en 
groepsonderzoek van 
leerlingen, inzet 
deskundigheidsbevordering 
team en ondersteuning directie.  

Xtra Schoolmaatschappelijk werk De schoolmaatschappelijk 
werker is 3,25 uur per week 
beschikbaar voor de school. De 
smw’er is elke week een 
dagdeel op school aanwezig. 

SPPOH (Stichting Passend 
Primair Onderwijs Haaglanden) 

Adviseur passend onderwijs Minimaal vier keer per jaar bij 
geagendeerde Interne 
Zorgcommissies en 
multidisciplinair overleg 3-
jarigen. Daarnaast op 
aanvraag. 

CJG (Centrum voor Jeugd en 
Gezin) 

Ondersteunen van het gezin en 
school 
Schoolarts en 
schoolverpleegkundige 

Minimaal vier keer per jaar bij 
geagendeerde Interne 
Zorgcommissies. Daarnaast op 
aanvraag. 

Stichting De Jutters, Centrum 
voor Jeugd-GGZ Haaglanden 

Kinder- en jeugd psychiatrie Op aanvraag. 

Stichting Jeugdformaat Specialistische jeugd- en 
opvoedhulp 

Op aanvraag. 

A.D.E.S. (Anglo-Dutch 
Education Services) Den Haag 
 

Ondersteuning voor kinderen 
van expats 

Op aanvraag. Bekostiging door 
ouders. 

Kindzorgcentrum Educto Voor extra ondersteuning van 
kinderen die problemen 
hebben met lezen, rekenen, 
werkhouding, spraak-
/taalontwikkeling of met andere 
vaardigheden 

Op aanvraag. 

Talent in Progress Praktijk voor o.a. 
kinder-/jeugdtherapie 
en opvoedingsondersteuning 

De therapeut is één dag per 
week op school aanwezig. Op 
aanvraag. 

Balans in Bewegen Praktijk voor o.a. 
kinderoefentherapie en  
sensorische integratie 

De therapeut is één dag per 
week op school aanwezig. Op 
aanvraag. 

OR (Ouderraad)  De OR helpt ons met het 
organiseren van diverse 
activiteiten binnen de school. 

MR (Medezeggenschapsraad)  Via de MR praten ouders en 
personeel mee over het 
schoolbeleid. 

Kinderstralen Tussenschoolse opvang Kinderstralen verzorgt de 
tussenschoolse opvang. 

Cultuurschakel Gemeente Den Haag De werkgroep cultuur maakt bij 
onze visie aansluitende keuzes 
uit het gemeente aanbod. 

https://drimble.nl/bedrijf/den-haag/21203067/ades-anglo-dutch-education-services.html
https://drimble.nl/bedrijf/den-haag/21203067/ades-anglo-dutch-education-services.html
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KOO (Kunst Onderwijs 
Organisatie) Den Haag 

Organiseren professioneel 
kunstonderwijs 

Op aanvraag. Huidige inzet 
vakdocent muziek. 

BOVO (Basis Onderwijs 
Voortgezet Onderwijs 

Organisatie overgang basis 
naar voortgezet onderwijs 

 

DHS (stichting De Haagse 
Scholen) 

Bestuurskantoor Medewerkers van DHS 
ondersteunen onze school op  
financieel, personeel en 
facilitair gebied. 

 

 

Oudercommunicatie – uitwerking doel 6 
Oudertevredenheidspeiling 

Eind 2017 is een oudertevredenheidspeiling gehouden. De respons van onze ouders was 43%, 
tegenover een respons van 41% in de vergelijkingsgroep. 
 
De beoordeling voor algemene tevredenheid van de Archipel is met een 7,9 hoger dan de DHS bench 
(7,6). Het welbevinden van het kind werd gewaardeerd met een 8,0, tegenover de vergelijkingsgroep 
7,9. 
 
Ouders zijn tevreden over: 

 De kwaliteit van het onderwijs. 

 De algemene sfeer op school. 

 Ouders voelen zich welkom op school. 

 Ouders ervaren dat de school een open houding heeft naar iedereen. 
 
Ouders zouden de volgende zaken anders of beter willen zien: 

 Ouders ervaren de communicatie niet altijd naar wens. 

 Ouders missen onderwijsvernieuwing/eigentijds onderwijs. 
 

Bij het schrijven van het schoolplan hebben we rekening gehouden met deze en aanvullende input 
van onze ouders. De vraag naar onderwijsvernieuwing en eigentijds onderwijs geven we vorm met de 
doelen 1 t/m 4. 
Daarnaast ervaren ouders dat de communicatie niet altijd naar hun wens is. Tijdens een sessie met 
ouders over het schoolplan is naar voren gekomen dat ouders zich soms buitengesloten voelen. Ze 
respecteren de professionaliteit van de leerkracht, maar wensen meer invloed op (onderwijskundige) 
inhoud, zonder op de stoel van de leerkracht te gaan zitten. Deze wensen zijn uitgewerkt in 
onderstaande doelstelling: 
 
Wij communiceren op een professionele manier over de onderwijskundige inhoud met ouders, 
gestroomlijnd vanuit één communicatiebron, om zo een effectieve school-ouder relatie op te bouwen. 
 
Onze uitgangspunten om een effectieve school-ouder relatie te kunnen opbouwen: 
1. We nemen elke ouder serieus; 
2. We formuleren een heldere visie ouderbetrokkenheid; 
3. Indien gewenst organiseren we (thema)bijeenkomsten voor/met de ouders; 
4. Jaarlijks worden er diverse onderwijsinhoudelijke keuzes gemaakt. Deze keuzes worden met een 

onderbouwing gedeeld met de ouders; 
5. School ziet de ouder als deskundige over het eigen kind; 
6. We communiceren ook positieve ervaringen met ouders; 
7. We respecteren de autonomie van de leerling, zodat ze niet het gevoel krijgen te sterk te worden 

gecontroleerd. 
 
Wij realiseren ons dat we nog niet aan alle uitgangspunten invulling geven. Om dit te realiseren zullen 
we acties in het jaarplan formuleren die gericht zijn op het behalen van het doel en het realiseren van 
genoemde uitgangspunten. 
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LANGE TERMIJN ONTWIKKELINGEN - MEERJARENPLAN 
 

De doelen die wij hebben benoemd vanuit onze missie en visie zijn in het hoofdstuk ‘Missie en visie’ 

terug te vinden. 

 

1. Talentontwikkeling. 
Wij willen onze kinderen meer bewust maken van hun talenten om hun kansen en zelfvertrouwen 
te vergroten. 
In het schooljaar 2019-2020 zullen we aan de slag gaan met plannen om deze doelstelling te 
realiseren. Voor de uitwerking van dit doel verwijzen we naar het hoofdstuk ‘ Didactisch handelen’. 
 

2. Growth mindset. 
Het ontwikkelen van een growth mindset bij onze kinderen. Wij willen dat onze kinderen leren. 
Daarom zullen we ze bewust moeten maken dat ze kunnen leren, dat ze in staat zijn hun 
capaciteiten te ontwikkelen.  
In het schooljaar 2019-2020 zullen we aan de slag gaan met plannen om deze doelstelling te 
realiseren. Voor de uitwerking van dit doel verwijzen we naar het hoofdstuk ‘ Didactisch handelen’. 
 

3. Digitale geletterdheid. 
Wij willen de digitale geletterdheid van onze kinderen ontwikkelen. 
In het schooljaar 2019-2020 zullen we aan de slag gaan met plannen om deze doelstelling te 
realiseren. Voor de uitwerking van dit doel verwijzen we naar het hoofdstuk ‘ Didactisch handelen’. 
 

4. Eigenaarschap. 
Wij betrekken onze kinderen bij hun eigen leerproces. Daarbij houden we rekening met verschillen 
en komen we tegemoet aan de nog altijd belangrijke rol van de leerkracht om te structureren en 
het totale leerproces te overzien. 
In het schooljaar 2020-2021 zullen we aan de slag gaan met plannen om deze doelstelling te 
realiseren. Voor de uitwerking van dit doel verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Didactisch handelen’. 
 

5. Professionele leergemeenschap. 
Ons team werkt samen in een professionele leergemeenschap waarbij de medewerkers 
gezamenlijk actief voorbereiden, afstemmen en uitvoeren. Zodat wij van en met elkaar leren en wij 
ons onderwijsaanbod op een kwalitatief hoog niveau kunnen houden. 
In het schooljaar 2022-2023 moet deze doelstelling gerealiseerd. Dit is een doorlopend proces. 
Voor de uitwerking van dit doel verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Personeelsbeleid’. 
 

6. Oudercommunicatie. 
Wij communiceren op een professionele manier over de onderwijskundige inhoud met ouders, 
gestroomlijnd vanuit één communicatiebron, om zo een effectieve school-ouder relatie op te 
bouwen. 
In het schooljaar 2022-2023 moet deze doelstelling gerealiseerd. Dit is een doorlopend proces. 
Voor de uitwerking van dit doel verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Partners van de school’. 
 

Zie de verwijzingen hierboven om in het schoolplan terug te lezen hoe wij de komende vier jaar met 
behulp van acties invulling aan onze doelen willen geven. 
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VERWIJZING NAAR BIJLAGEN 
 

Onderstaande bijlagen zijn te vinden via https://www.dehaagsescholen.nl/bijlagen-schoolplan/ 

1. Notitie Veiligheid en De Haagse Scholen 

2. Ondersteuningsplan 2017-2021 SPPOH 

3. Convenant sponsoring in het onderwijs 

4. Brochure spelregels bij sponsoring in het onderwijs 2015 

5. Ambitiestatement 2015-2020 

 

https://www.dehaagsescholen.nl/bijlagen-schoolplan/

