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1 Inleiding
1.1 Inleiding
De indeling van ons schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van onderwijsstichting Movare
en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Naast schoolontwikkeling focussen we op de
ontwikkeling van ons personeel. In dit schoolplan beschrijven we (ook) welke middelen we inzetten om de
medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis en vakbekwaam (Cao-PO). Op basis van onze groslijst met
actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de
gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en
evalueren. Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan
de medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een
bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. Daar waar mogelijk en
noodzakelijk verwijzen we voor een meer gedetailleerde beschrijving naar bijlagen.

2 Schoolbeschrijving
2.1 Algemeen
Gegevens van de stichting
Naam stichting:

Movare

Algemeen directeur:

R. Kruszel

Adres + nr.:

Heyendallaan 55b

Postcode + plaats:

6464EP

Telefoonnummer:

045 5466950

E-mail adres:

info@movare.nl

Website adres:

www.movare.nl

Gegevens van de school
Naam school:

Oecumenische Basisschool De Wegwijzer

Directeur:

René Heuts

Adres + nr.:

Veeweg 73

Postcode + plaats:

6374AN Landgraaf

Telefoonnummer:

0455315927

E-mail adres:

directie.oecbsdewegwijzer@movare.nl

Website adres:

www.bsdewegwijzer.nl

De Wegwijzer is een Oecumenische buurtschool van ca 360 leerlingen, verdeeld over 15 groepen. De groepen
bestaan soms uit één leerjaar, soms uit twee (combi-groep). De school ligt centraal tussen de kernen Abdissenbosch,
Namiddagse Driessen, Parkheide en Waubach.
De school ligt in een modern schoolgebouw (2011), waarin nauw wordt samengewerkt met de inpandige
peuterspeelzaal De Boschkabouter en de externe buitenschoolse opvang.
De school heeft een gemengde populatie. Veel van onze kinderen hebben het thuis goed. Er is echter ook stevige
sociaal-economische problematiek in een deel van de populatie. Desondanks heeft de school een laag
"schoolgewicht" op grond van de opleiding van ouders. In deze schoolplanperiode wordt waardering en bekostiging
gekoppeld aan CBS cijfers en niet meer alleen aan opleidingsniveau. Dat zal gunstig uitpakken voor De Wegwijzer.
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Er zijn 23 leraren (full- en parttime) aan de school verbonden. Er is dagelijks een conciërge aanwezig en we kunnen
rekenen op een vast aantal vrijwilligers en een enthousiaste ouderraad. Samen proberen wij van deze school een
prettig “thuis” te maken.
Ons leerlingaantal stijgt. Er komen meer kinderen bij in groep 1, dan er in groep 8 vertrekken. Dat geeft een goed
gevoel! Het betekent echter ook dat we lokalen tekort dreigden te komen. Gelukkig heeft de gemeente twee extra
lokalen laten plaatsen. Daardoor kunnen we nu 15 groepen huisvesten. We starten in augustus 2019 met 15 groepen
en in april 2020 splitsen we de instroomgroep weer op zodat we, net als dit jaar, meer persoonlijke aandacht aan de
instroomleerlingen kunnen geven. Daar is nog geen lesruimte voor beschikbaar.

3 Sterkte-zwakteanalyse
3.1 Sterkte-zwakteanalyse
Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema:
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STERKE KANTEN SCHOOL

ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Wij zijn trots op onze school (team, ouders en
leerlingen)
Wij staan open voor ontwikkeling; we zijn in
ontwikkeling
Wij werken graag samen
Wij werken vanuit een solide basis
Wij werken in een fijne sfeer (respect, rust,
duidelijkheid, herkenbaarheid)
Wij hebben een mooi, open schoolgebouw.
Wij delen verantwoordelijkheid en dragen zo allen
bij aan schoolontwikkeling (ontwikkelingsgroepen)

KANSEN

Communicatie binnen het team kan nog
verbeteren (meer professionele cultuur)
Ouders worden nog niet altijd betrokken als
educatief partner
We kunnen nog meer verbinding zoeken buiten
de eigen klas, eigen bouw, eigen school
Er is te weinig kennis over en zicht op standaard
kwaliteitseisen; daardoor is er weinig ervaren
urgentie voor verandering
Binnen kwaliteitszorg is er te weinig aandacht
voor borging.
ICT vaardigheden team niet op gelijk niveau
BEDREIGINGEN

Beter inzicht in schoolontwikkeling door te werken
met meer overzicht door schoolplan en
jaarplannen; borging!
Reflectief vermogen vergroten op zowel
individueel als schoolniveau.(bijvoorbeeld door
een audit op het waarderingskader: spiegel van
buiten)
Leren van en met elkaar, waardoor meer
verbinding ontstaat in de organisatie.

We zijn sterk gegroeid, waardoor we te weinig
ruimte hebben (lokalen, verwerking)
Ervaren werkdruk
Vervangersproblematiek (lerarentekort)
We stellen te weinig prioriteiten: kwaliteit moet
gewaarborgd blijven
Verzwaring van sociaal-maatschappelijke
problematiek

4 Risico's
4.1 Risico's
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal risico's voor wat betreft de
school, het personeel en de leerlingen. Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsterrein en de voorgenomen
maatregelen.
Risicoanalyse
IMPACT

K
A
N
S

Verwaarloosbaar (1)

Minimaal (2)

Gemiddeld (3)

Maximaal (4)

Catastrofaal (5)

Zeer klein (1)

Laag

Laag

Laag

Midden

Midden

Klein (2)

Laag

Laag

Midden

Midden

Midden

Middel (3)

Laag

Midden

Midden

Midden

Hoog

Groot (4)

Midden

Midden

Midden

Hoog

Hoog

Zeer groot (5)

Midden

Midden

Hoog

Hoog

Hoog

Risicoanalyse Onderwijskundig beleid
Omschrijving

Kans

Impact

teveel innovatie tegelijk

Middel (3)

Gemiddeld (3)

Maatregel: prioriteiten stellen
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Risicoanalyse Personeelsbeleid
Omschrijving

Kans

Impact

Oplopende werkdruk door gebrek aan vervangers

Zeer groot (5)

Catastrofaal (5)

Maatregel: Niet op schoolniveau op te lossen

Risico

Kosten: 0

Hoog

Risicoanalyse Organisatorisch beleid
Omschrijving

Kans

Impact

We zijn sterk gegroeid, waardoor we te weinig ruimte hebben (lokalen,
verwerking)

Zeer groot
(5)

Gemiddeld
(3)

Risico

Hoog

Maatregel: Tijdig in gesprek met bestuur en gemeente

Risicoanalyse Kwaliteitsbeleid
Omschrijving

Kans

Impact

te weinig kijk op kwaliteitscriteria

Groot (4)

Gemiddeld (3)

Maatregel: Movare audit aanvragen

Risico
Midden

5 De missie van de school
5.1 De missie van de school
Missie van Movare
MOVARE staat voor onderwijs waaraan alle kinderen mogen en kunnen meedoen, op maat voor elk kind. Dit gebeurt
met aandacht voor individuele autonomie, authenticiteit en met respect. Zowel voor elkaar als voor de wereld waarin
wij leven.
Missie van De Wegwijzer
We zijn een oecumenische basisschool met stevige wortels in onze wijk, die kinderen een actieve wijze tot brede
ontwikkeling stimuleert; rekening houdend met ieders talenten en mogelijkheden ter voorbereiding op een passende
plaats in de maatschappij van de toekomst.

We staan voor het leggen van een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de aan onze zorgen toevertrouwde
leerlingen. Die stevigheid ontstaat door aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Het gaat op onze school
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niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden en het in veiligheid ontwikkelen van sociaal competent gedrag.
Vanuit een basis van rust, structuur en respect willen we kinderen een veilige omgeving bieden waarin ze zichzelf
kunnen ontdekken en ontwikkelen. Leren van inhoud (kerndoelen) is belangrijk; maar leren om te leren, leren om over
dingen na te denken, leren te plannen, leren samen te werken en leren zelfstandig keuzes maken hoort ook bij een
stevige basis.

5.2 Visie
Visie Movare
MOVARE gaat voor goed onderwijs voor al haar leerlingen, voor nu en in de toekomst. Het onderwijs is, net als de
maatschappij, continu in beweging. Om goed onderwijs te kunnen geven is het zaak mee te bewegen. MOVARE geeft
die beweging nadrukkelijk richting in de vorm van een vooruitstrevende aanpak en werkwijze. MOVARE is zowel
letterlijk als figuurlijk continu in beweging om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Kenmerkend zijn het hoge
ambitieniveau, de ondernemingszin en de aandacht voor innovatie. Alle medewerkers geven hun activiteiten zodanig
vorm en inhoud dat het de kwaliteit van het onderwijs voor al onze leerlingen ten goede komt.
MOVARE wil haar leerlingen ondersteunen zich te ontwikkelen tot gelukkige en optimistische mensen. Het kind heeft
het recht op onderwijs en wij hebben derhalve de plicht om onderwijs te bieden waarin alle leerlingen zo optimaal
mogelijk aan hun trekken komen. Het onderwijs bekijken door de bril van de kinderrechten geeft mede richting aan ons
werk. We willen dat leerlingen mogen zeggen wat ze denken en voelen. We willen dat leerlingen gezond en veilig
opgroeien en erkennen hun recht dat spelenderwijs te mogen doen.

5.3 Kernwaarden
Kernwaarden van De Wegwijzer

Kernwaarden van MOVARE
Onze kernwaarden transparantie, respect, veiligheid en samen zijn leidend in ons denken en doen. Zij helpen ons de
juiste keuzes te maken en op koers te blijven. Binnen de organisatie fungeren de verbindende waarden als
cultuurpijlers en zijn ze richtsnoer voor de gewenste houding en gedrag van alle medewerkers.
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Transparantie
We zijn open, eerlijk en duidelijk over onze ambities en in ons gedrag. We informeren leerlingen, ouders, elkaar,
partners en partijen en leggen verantwoordelijkheid af over ons handelen.
Respect
We gaan met zorg en zorgvuldigheid om met leerlingen, ouders, elkaar, partners en partijen. We houden rekening met
ieders belangen, bieden ruimte en hebben begrip voor ieders eigenheid. Een respectvolle omgang met onze directe
omgeving en de gehele wereld waarin we leven maakt daar onderdeel van uit.
Veiligheid
We staan voor de emotionele- en fysieke veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en samenwerkingspartners. Ik
mag zijn wie ik ben, hoor erbij, mag meedoen, wordt gewaardeerd en voel me veilig.
Samen
We werken met alle betrokken partijen samen om het beste onderwijs voor onze leerlingen te realiseren. Door
samenwerken pakken wij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, gebruiken en delen we elkaars ervaringen, talenten
en kennis, leren we van en met elkaar, stemmen we op elkaar af en zorgen we voor een fijne werksfeer.

6 Onze parels
6.1 Onze parels
Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op:
Parel

Standaard

Verantwoordelijkheid voor (school)ontwikkeling wordt gedeeld (MT,
ontwikkelingsgroepen).
Wij zijn trots op De Wegwijzer (zowel team, ouders als leerlingen)

KA3 - Verantwoording en dialoog

Wij werken vanuit een stabiele basis van rust en duidelijkheid, maar staan
toch open voor verbetering.

KA2 - Kwaliteitscultuur

7 De grote doelen voor de komende vier jaar
7.1 Grote ontwikkeldoelen
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Streefbeelden
1.

A. Kwaliteitszorg: Doelen concreet beschrijven, afspraken borgen, prioriteiten stellen. We voldoen aan de
basiseisen voor Passend Onderwijs.

2.

B. Sociaal emotionele ontwikkeling: Methodiek implementeren in groep 1-8; daardoor structuur in ontwikkeling
van sociale competenties; daardoor consequente aanpak van niet sociaal competent gedrag; daardoor meer
handelingsbekwaamheid bij lichte gedragsproblematiek. Beter zicht op sociale ontwikkeling van leerlingen.

3.

C. Kind op de leerlijn: Aanbod en doelen worden afgestemd op leerlijnen en niet alleen op de gemiddelde
ontwikkeling. Kinderen worden door kindgesprekken betrokken bij hun ontwikkeldoelen.

4.

D. Lerende organisatie: Leerkrachten leren van en met elkaar; gaan hun blik verbreden binnen en buiten deze
school, willen hun verschillende kwaliteiten inzetten waar dat kan.

5.

E. Ontwikkelen van vaardigheden; We geven onderwijs dat meer gericht is dan op kennis: we leren voor het
leven, ontwikkelen executieve functies, ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden, zetten hogere orde
denkvaardigheden in.

6.

A, C en D : We zijn samen in gesprek over de voortgang van de groep, van ons onderwijs en de keuzes die
daarvoor gemaakt (gaan) worden. DATA-DOELEN-PROCES

8 Onze visie op lesgeven
8.1 Onze visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten
van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding,
wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn:
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de
didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
onderwijs op maat geven: differentiëren
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
kinderen zelfstandig (samen) laten werken
kinderen leren met hun brein. We zorgen voor breinvriendelijke leervoorwaarden
veiligheid is een voorwaarde voor leren

9 Onze visie op identiteit
9.1 Onze visie op identiteit
Onze school is een oecumenische basisschool. Voor deze denominatie is in 1995 gekozen toen de huidige
basisschool De Wegwijzer is ontstaan uit een fusie van de protestants-christelijke Terpstraschool en de katholieke
Bernadetteschool.
Wij vinden onze uitgangspunten in de christelijke waarden en normen zoals die aan ons zijn doorgegeven.
Wij staan open voor alle christelijke godsdiensten, maar ook ouders en leerlingen met andere geloven of zonder
geloof. Wij gaan er echter vanuit dat de oecumenische grondslag van de school gerespecteerd wordt als ouders hun
kind als leerling aanmelden. Het genoemde respect is overigens wederzijds. Dit houdt in dat de school ook met
specifieke geloofskenmerken van anderen zoveel mogelijk rekening houdt.
De structurele godsdienstlessen op school worden in de regel door de vakleerkracht gegeven.
Identiteit binnen Movare:
De uitgangspunten van de onderwijsstichting MOVARE ten aanzien van de levensbeschouwelijke identiteit zijn:
• Er is gelijkwaardigheid in denominatie van alle participerende scholen.
• Het bestuur draagt er zorg voor dat de identiteitsaspecten van het bijzonder- en het openbaar onderwijs behartigd en
bewaakt worden.
Levensbeschouwing op een MOVARE-school krijgt vorm vanuit de sleutelwoorden: Leren, Leven en Samenleven.
Het leren is betekenisvol en gericht op wie je worden wilt. Het leven gaat over de sociale en emotionele ontwikkeling
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en het vinden van je eigen plek en samenleven is gericht op het volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving
waarin waarden als zorgzaamheid, rechtvaardigheid, sociale gerechtigheid en solidariteit van belang zijn.
Verscheidenheid in denominatie:
• Er is gelijkwaardigheid in denominatie van alle participerende scholen.
• Het bestuur draagt er zorg voor dat de identiteitsaspecten van het bijzonder- en het openbaar onderwijs behartigd.
• Voor katholieke scholen handelt het bestuur vlgs. het ARKO (Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs)
1987.
• PC-scholen geven levensbeschouwelijk onderwijs vanuit het PC-gedachtegoed.
• Bijzonder neutrale scholen geven levensbeschouwelijk onderwijs vanuit de gelijkwaardigheid van visies en de
verdraagzaamheid tussen opvattingen, opdat de leerling op grond van de eigen overtuiging en verdraagzaamheid
jegens die van anderen kan deelnemen aan de samenleving.
• Openbare scholen scheppen in hun lessen ruimte voor vigerende opvattingen en waarden in de Nederlandse
samenleving.

10 Onderwijskundig beleid
10.1 Identiteit
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteden we structureel en
expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming,
sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en
actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar
omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. De inrichting van ons onderwijs in
burgerschap is beschreven in de katern Burgerschap (zie bijlage).

10.2 Burgerschap
Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor
zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder
weg).Sinds augustus 2018 gebruiken we daarvoor de module burgerschap van Snappet.
Onze doelstellingen en ambities voor dit schoolplan:
Burgerschap curriculum wordt aangeboden via ons digitale leermiddel Snappet.
Burgerschap doelen zitten verweven in de nog in gebruik te nemen werkwijze "De Vreedzame School"
We besteden aandacht aan de vorming van een eigen kritische mening.

10.3 Aanbod
Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een
passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is
evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het
vervolgonderwijs.
Daarnaast willen wij kinderen ook vaardigheden laten ontwikkelen waar ze een leven lang profijt van hebben. We
denken hierbij aan executieve functies en 21e eeuwse vaardigheden.
Missie Movare
MOVARE staat voor goed onderwijs waaraan alle leerlingen mogen en kunnen meedoen, op maat voor elke leerling.
Dit gebeurt met aandacht voor individuele autonomie, authenticiteit en met respect. Zowel voor elkaar als voor de
wereld waarin wij leven.

10.4 Vakken en methodes
De vakken, methodes en toetsen die we gebruiken hebben we opgenomen op de website
(https://bsdewegwijzer.nl/Info/lesmethodes.html).
Naast de reguliere methodes werken we ook met uitbreidingen of vervangend lesmateriaal, zoals
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Taal in blokjes (spelling)
Met sprongen vooruit (rekenen)
Snappet (rekenen, burgerschap)
Ondersteunende software
Educatieve spellen
Expedities (pilot OJW in groep 7)
Team: wat NOG MEER?

10.5 Taalleesonderwijs
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de leerlingenpopulatie, veel aandacht in ons curriculum. In ons
taalbeleidsplan hebben we beschreven hoe we omgaan met leerlingen met taalachterstand. In het algemeen krijgen
zij extra instructie, extra aanbod en extra tijd. Verder beschrijven wij ook welke mogelijkheden er geboden worden aan
kinderen die uitgedaagd moeten worden en hoe we hiermee omgaan.
De school beschikt over een ontwikkelingsgroep met een opgeleid specialist taal/lezen. De ontwikkelingsgroep heeft
een beleidsplan (paper) geschreven voor de onderbouw en zijn bezig met de vernieuwingen die plaats hebben
gevonden in de bovenbouw. Zodra we een goed overzicht hebben, zal dit ook worden vastgelegd in een paper.
Doelen voor dit schoolplan:
Borging nieuwe methode “LIJN 3”
Borging nieuwe methode “Taal Actief”
Borging methode technisch lezen “Timboektoe”
Borging inzet “Taal in blokjes”
Oriënteren op mogelijkheden om meer leerlijngericht te werken
Leerstof informeren naar ouders.
De leraren hebben voldoende tijd gepland voor taal en lezen (afgeleid van een lestabel).
De leraren besteden de tijd die gepland is voor taal en lezen ook echt aan taal en lezen.
De leraren geven leerlingen feedback op hun taal- en leesprestaties.
De leraren zorgen voor een taalrijke leeromgeving.

10.6 Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan
rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate
taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op
kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen).
De school beschikt over een ontwikkelingsgroep met een (master-) opgeleid specialist rekenen. De
ontwikkelingsgroep heeft een beleidsplan rekenen geschreven.
Doelen voor dit schoolplan:
We borgen de huidige methodes Speelplezier en Alles telt.
We onderzoeken hoe we gebruik kunnen maken van leerlijnen i.c.m. ICT- middelen (Snappet).
We leggen afspraken over het gebruik van ICT- middelen vast.
We breiden de methode uit met flankerende stof (extra aanbod).
We implementeren “met sprongen vooruit” in groep 3 en 4 en onderzoeken de mogelijkheden/ behoefte voor
groep 5 t/m 8.

10.7 Oriëntatie op jezelf en de wereld
Oriëntatie op jezelf en de Wereld vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze
leerlingen breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis, natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer.
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De school beschikt over een ontwikkelingsgroep met een specialist De ontwikkelingsgroep verkent mogelijkheden om
meer projectmatig aan de slag te gaan, waarbij niet alleen kennis, maar ook vaardigheden worden ontwikkeld.
Doelen voor dit schoolplan:
Wij bieden de onderwijsinhoud naast de methode ook aan vanuit praktijk (thematisch en projecten
schoolbreed)
Bij wereldoriëntatie zorgen we voor een transfer richting de onderdelen taalleesonderwijs en rekenen.
Integratie met andere vakken, bijvoorbeeld met kunsteducatie

10.8 Kunstzinnige vorming
We willen leerlingen een breed en gevarieerd programma cultuureducatie bieden. We vinden het belangrijk dat
kinderen een brede basis meekrijgen en voelen ons mede verantwoordelijk voor een brede culturele ontwikkeling.
Creativiteit is van groot belang voor onze kenniseconomie. Cultuureducatie biedt kinderen de mogelijkheid om
competenties te ontwikkelen zoals het creatief vermogen, welke bij andere vakken niet of nauwelijks aan bod komt.
Door de kinderen kennis te laten nemen van kunst, erfgoed en media en daar bewust en actief mee bezig is, doen zij
mee aan de samenleving en ontwikkelen zij begrip voor andere normen, waarden en culturen. Cultuureducatie
stimuleert de kinderen bovendien om andere ‘talen te spreken’, waardoor onvermoede talenten boven kunnen komen:
leerlingen met een taalachterstand blijken bijvoorbeeld een groot toneeltalent te zijn. Kinderen die rekenen lastig
vinden, kunnen prima uit de voeten met muziek.
Cultuureducatie leidt tot vorming van vrije, creatieve geesten en stimuleert de nieuwsgierigheid. Structurele aandacht
voor cultuureducatie op school maakt kinderen bewust van hun mogelijkheden en m.b.v. kunstzinnige middelen leren
kinderen hun gevoelens en ervaringen te uiten, te communiceren met anderen, creatief te denken en hun motorische
vaardigheden te verbeteren.
Cultuureducatie kan kinderen die minder goed of anders leren meer zelfvertrouwen geven omdat het een tegenwicht
vormt tegen de strakke beoordeling ” goed- fout”. Kortom, cultuureducatie draagt bij de persoonlijke ontwikkeling van
ieder kind en kan zelfs leiden tot betere leerprestaties.
De school beschikt over een ontwikkelingsgroep Kunst en Cultuur. In deze ontwikkelingsgroep nemen o.a. twee
opgeleide cultuurcoördinatoren ( ICC’ers )deel. Er is een cultuurplan geschreven. Samen met de ontwikkelingsgroep
OJW wordt verkend hoe cultuuronderwijs kan worden verweven in zaakvakonderwijs.
Doelen voor dit schoolplan:
Cultuureducatie integreren bij verschillende vakken, denk aan W.O., taal en rekenen.
Het ontwikkelen en verdiepen van de verschillende kunstdisciplines
De leerling leert zijn interesse te ontdekken en ontwikkelen vanuit een breed aanbod.
De leerling leert zijn creativiteit in te zetten met anderen.
De leerling leert kunst en cultuur te waarderen en ervan te genieten. De leerling krijgt hierdoor een bredere,
open kijk op de wereld.

10.9 Bewegingsonderwijs
Op onze school hechten we veel waarde aan kwaliteit. Zo ook voor bewegingsonderwijs. Goed bewegingsonderwijs is
wat ons betreft de verbinder tussen brein, hart en zintuigen. Met alle kennis die we nu hebben, weten we hoe
belangrijk goede voeding en goede beweging is voor je gezondheid. We hopen dan ook dat kinderen plezier ervaren
in de gymlessen en andere beweegactiviteiten op school, zodat zij hun voorkeuren / talenten leren ontdekken rondom
sport.
Vanuit het sociale aspect is bewegen ook onmisbaar; bewegen leer en doe je met elkaar
De school beschikt over een ontwikkelingsgroep Beweging.
De ontwikkelingsgroep richt zich op:
Het bewaken van de kerndoelen die in de praktijk worden aangeboden
Het bewaken van ontwikkelingen
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Contact met beheerder en gemeente over accommodaties
Contacten met verenigingen
Het organiseren van sportevenementen
Doelen voor dit schoolplan:
Een jaarlijks terugkerende sportdag voor de groepen 1 t/m 8
Een jaarplanning voor gymlessen en beweegactiviteiten voor de gehele school die wordt nageleefd

10.10 Wetenschap en technologie
Techniek en wetenschappen vormen een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven in onze maatschappij.
Wetenschap en techniek heeft betrekking op alles wat de mens heeft ontwikkeld, met als doel ons leven beter en
gemakkelijker te maken. Technische beroepen zijn zodoende onmisbaar en er komen met de jaren meer én nieuwe
technische en wetenschappelijke beroepen bij.
We willen het inzicht van de leerlingen vergroten om de wereld om hen heen te begrijpen, hun eigen leven te
verbeteren en zorg te dragen voor de aarde. Dit vindt plaats binnen de vier subdomeinen van wetenschap & techniek,
namelijk: constructie, transport, communicatie en productie.
Doelen voor dit schoolplan:
We beschikken over een beleidsplan voor Wetenschap & Techniek
We beschikken over een doorgaande leerlijn voor Wetenschap & Techniek
Wij koppelen Wetenschap & Techniek aan de 21st Century Skills

10.11 Engels
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media.
Engelse taal wordt op onze school geleerd op een speelse manier. In de methode Groove me (uitgeverij BLINK) wordt
de taal zich spelenderwijs eigen gemaakt middels digibordlessen. In deze lessen zingen we popmuziek en verkennen
wij de songteksten op spelling, grammatica en woordenschat in het Engels.

10.12 Leertijd
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we voldoende leertijd
plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken.
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6498/1082/Oecumenische-Basisschool-De-Wegwijzer/Onderwijstijd
(https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6498/1082/Oecumenische-Basisschool-De-Wegwijzer/Onderwijstijd)

10.13 Pedagogisch handelen
Het pedagogisch handelen kenmerkt zich door de woorden: veilig, respectvol, zelfstandig en eigenaarschap. Wij
starten dit schoolplan met het invoeren van een nieuwe sociaal-emotionele methode binnen de school. Wij willen
graag één lijn zien binnen de hele school. We willen dat alle leerkrachten veelal op dezelfde manier met leerlingen
omgaan. Het is hierbij de bedoeling dat wij de kinderen voornamelijk aanspreken op positief gedrag.
Op onze school zorgen we voor relatie vóór prestatie.Ieder kind is welkom en wordt gezien. Je krijgt bij ons iedere dag
een nieuwe kans, als je maar zelf je best doet om het goed te doen. Wij leren kinderen dat iedereen anders is. Dat de
een meer moeite heeft met rekenen, de ander met inhibitie. We behandelen niet iedereen hetzelfde, omdat niet
iedereen hetzelfde is. We nemen passend onderwijs serieus.
Op De Wegwijzer is respect geen loos begrip. We verwachten dat kinderen netjes zijn naar elkaar en leerkrachten
netjes behandelen. We luisteren netjes naar ouders en verwachten dit terug. Kinderen lopen rustig door het gebouw
en zorgen dat anderen kunnen werken. Op De wegwijzer staat wij vóór ik.

10.14 Afstemming
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Alle leraren beschikken over een een groepskaart in ParnasSys met daarop de kenmerken van hun leerlingen.
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De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken en het niveau van de leerlingen in een
groep. De instructie wordt gegeven aan de hand van het model Directe Instructie.

10.15 Ononderbroken ontwikkeling
We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren
zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen (zij voeren regelmatig kindgesprekken over hun ontwikkeling en
doelen voor de komende periode) en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van leerdoeltoetsen (o.a.
methode) en het CITO LVOS (cognitieve ontwikkeling) en het CITO LOVS Viseon (sociale ontwikkeling). Omdat we
opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar
nodig stellen we de aanpak of het aanbod bij, waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning.
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6498/1079/Oecumenische-Basisschool-DeWegwijzer/Schoolondersteuningsprofiel
(https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6498/1079/Oecumenische-Basisschool-DeWegwijzer/Schoolondersteuningsprofiel)

10.16 De zorgstructuur
De leerkrachten volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend, maar formeel gebeurt dit bij de
groepsbesprekingen. Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel
(de ontwikkeling van de groep ten opzichte van zichzelf, ten opzichte van dezelfde leerjaren m.b.v. trendanalyses, en
eventuele signalen vanuit de groepsanalyse), de ontwikkeling van de subgroepjes (basis-meer-weer) en de
ontwikkeling van individuele leerlingen. Op alle drie de niveaus worden doelen gesteld voor de komende periode.
Besproken wordt de afstemming van het leerkrachtgedrag op de huidige ontwikkelingen van de groep en individuele
kinderen. De groepsbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda en geleid door de IB-er. Met
betrekking tot de individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom) stagneert en wat de
interventies (kunnen) zijn om de achterstand te verhelpen. Zie verder het zorgplan van de school.

10.17 Passend onderwijs
Op onze school is de basisondersteuning op orde. Voor leerlingen met een vertraagde ontwikkeling in lezen of
rekenen, leerlingen met licht opvallend gedrag, leerlingen die iets meer aankunnen is er een schoolontwikkelingsgroep
onder aanvoering van een (al dan niet master opgeleide) specialist. De school beschikt sinds kort over een
schematische weergave voor leerkrachten en ouders, waarin staat beschreven welke handelingen wij
achtereenvolgens handelen bij leerlingen met deze kenmerken.
De school beseft dat de systematische kwaliteitszorg beter kan. Weliswaar vinden wij en belanghebbenden de
kwaliteit op orde, maar er is weinig beschreven of cyclisch geborgd. Dat geldt ook voor passend onderwijs op onze
school.
De school staat in principe open voor ieder kind, ook met een zorgvraag. We kijken dan wel hoe groot de klas is, wat
de leerkracht aankan, hoeveel leerlingen met een hulpvraag er al zijn in een klas. Op gemeentelijk niveau dient er een
dekkend aanbod te zijn voor zo inclusief mogelijk, thuis nabij onderwijs. Dat kan leiden tot specialisatie van scholen.
Welke specialisatie is op dit moment niet bekend.
In cluster Landgraaf starten we met een schakelklas voor kinderen uit een medisch kinderdagverblijf. Om te
voorkomen dat deze kinderen automatisch in speciaal onderwijs terecht komen, krijgen ze eerst een onderwijs
observatieplek, waarbij een reguliere plaatsing wordt overwogen.
Leerkrachten die kinderen met een speciale hulpvraag in de klas hebben, krijgen vanuit observatie en gesprek
ondersteuning van collega's uit zowel speciaal basisonderwijs als speciaal onderwijs uit de regio.

10.18 Toetsing
In groep 1 tot en met 8 meten we de ontwikkeling van de leerlingen op taal en rekenen met het Citoleerlingvolgsysteem (LOVS). De resultaten worden ingevoerd in het computerprogramma LOVS en deze zijn daarna
via een koppeling eveneens te zien in ons administratiesysteem ParnasSys. De toetsen worden afgenomen conform
de toetskalender en de Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Daar waar nodig wordt adaptief en
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passend getoetst (ook dit volgens de Cito-voorschriften). Uiteraard worden ook de bij de methode behorende toetsen
afgenomen voor alle vakgebieden. Zo krijgen we zicht op ontwikkeling op zowel korte als lange termijn. Met de
leerlingen worden resultaten en doelen besproken tijdens kindgesprekken. Ouders worden tijdens de
oudergesprekken geïnformeerd over de toetsresultaten, de ontwikkeling van de kinderen ten opzichte van zichzelf, de
groep en de leerlijn.
Naast leerlingvolgsysteemtoetsen van CITO voor taal en rekenen nemen we ook leerstofonafhankelijke
competentietoetsen af. Dat doen we in groep 5, 6 en 7. dan krijgen we een beeld van de mogelijkheden van het kind
en of het mogelijk aan de bovenkant of onderkant van zijn vermogens presteert.
In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (in 2019 van DIA-toetsen). Ouders krijgen in dat jaar ook een
VO-advies voor hun kind. Voor dit advies kijken we ook naar de ontwikkeling op het CITO leerlingvolgsysteem.
Meestal wordt vanaf groep 6 al een richting voor vervolgniveau duidelijk. Ons voornemen is om eind groep 6 te starten
met een pre-advies. We gebruiken dan een aangepaste versie van de advieskaart VO, zoals deze in onze regio
gebruikt wordt voor advisering bij de overgang tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Gegevensoverdracht
tussen groep 8 en voortgezet onderwijs gaat via een portal genaamd LDOS. Ook ouders hebben inzage in en
inspraak over de gegevens die worden overgedragen.

10.19 Resultaten
We streven (zo hoog mogelijke, doch realistische) opbrengsten na m.b.t. met name taal, rekenen en de sociaalemotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen bewust presteren naar hun mogelijkheden en dat
ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school werken we
resultaatgericht: we beschikken over normen voor de eindtoets, de LOVS tussentoetsen en de sociale resultaten.
Jaarlijks werken we doorlopend aan zelfevaluatie. Deze gebruiken we vervolgens weer in de groepsbespreking om
onze aanpak bij te stellen.

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6498/Oecumenische-Basisschool-De-Wegwijzer/categorie/Resultaten
(https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6498/Oecumenische-Basisschool-DeWegwijzer/categorie/Resultaten)

10.20 Meer- en hoogbegaafdheid
In het kader van passend onderwijs is het nodig dat alle kinderen onderwijs op maat krijgen aangeboden, opdat zij
zich optimaal kunnen ontwikkelen om volwaardig te participeren in de hedendaagse en toekomstige samenleving.
Zowel kinderen in de bovenlaag als in de onderlaag hebben begeleiding en uitdaging nodig om te voorkomen dat zij
gedemotiveerd en/of gedesinteresseerd raken ten aanzien van onderwijs.
Bij meer- en hoogbegaafde kinderen kan het gevaar ontstaan dat zij vanuit deze twee factoren zich gaan vervelen,
gaan onderpresteren en dit kan een neerwaartse spiraal als gevolg hebben, terwijl op basis van hun intelligentie een
ander verwachtingspatroon bestaat. Daarnaast is dit type kind vaak niet gewend om door te zetten bij moeilijkheden,
dit kennen ze immers niet, met als gevolg dat ze onvoldoende veerkracht hebben met betrekking tot het omgaan met
fouten en teleurstellingen. Tevens is een bijkomend effect van het onvoldoende bieden van uitdaging en begeleiding
dat zij zich onjuiste of juist helemaal geen leerstrategieën eigen maken, omdat ze deze voor hun gevoel niet nodig
zouden hebben .
Vandaar dat wij ook voor deze leerlingen zorg willen dragen binnen ons onderwijs, door hen onderwijs op maat aan te
bieden. Dit onderwijs dient eerdergenoemde problemen te voorkomen en benut de kennis en vaardigheden van deze
kinderen door ze op creatieve en ruimdenkende wijze uit te dagen. Op deze manier worden de hogere orde
denkvaardigheden aangesproken, de executieve functies passeren de revue en wordt aandacht besteed aan de zes
breinprincipes vanuit de breindidactiek.
We zijn ons ervan bewust dat tussen meer- en hoogbegaafde kinderen ook nog wezenlijke verschillen aanwezig zijn
en dat ieder kind uiteraard een persoonlijke benadering nodig heeft. Het aanbieden van onderwijs op maat voor meeren hoogbegaafde kinderen is daarmee geen kant-en-klare methodiek die aan alle aspecten van deze specifieke
doelgroep tegemoet kan komen. Binnen de kaders en middelen die wij tot onze beschikking hebben, trachten we ze
nauw mogelijk aan te sluiten bij hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes.
DOELEN 2018-2022
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- In iedere klas wordt er aandacht besteed aan leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn
- Leerkrachten zijn bewuster bezig met de pluskant van hun groep
- Leerkrachten hebben voldoende kennis over meer- en hoogbegaafdheid
o Pedagogisch; welbevinden wordt op verschillende manieren bewaakt
VISEON
Pedagogische handelingssuggesties vanuit het DHH
Werken aan groepsklimaat en verschillen tussen leerlingen accepteren
o Didactisch; compacten en verrijken
Aanreiken belangrijke stappen in het leerproces
Belangrijke leerstrategieën en werkwijzen
Activiteiten op tempo
Automatisering
- De leerlingen waarvan er gedacht wordt dat ze meer- of hoogbegaafd zijn, worden besproken met de
ontwikkelingsgroep, samen wordt er dan gekeken naar een aanpak.
- Signalering verloopt volgens een aantal stappen, we signaleren leerlingen waarvan het vermoeden is dat ze
(hoog)begaafd zijn en volgen hen door de hele schoolcarrière:
o Intakegesprek tussen ouders en IB’er na aanmelding leerling op school
o Menstekening gemaakt tijdens wendagen of in de eerste schoolweek
o Observaties betreffende werkhouding en gedrag door leerkrachten
o Signalen van ouders met betrekking tot hoogbegaafdheid en hoogbegaafdheidsproblematiek
o Het invullen van de Quickscan uit het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid
Invullen van het deel ‘signalering’ uit DHH
Invullen van het deel ‘diagnostiek’ uit DHH
o Inschakelen externe hulp wanneer er naast (hoog)begaafdheid sprake is van leer- en/ of gedragsproblemen.
o Inschakelen externa hulp wanneer er een verschil van inzicht bestaat tussen school en ouders.
- Meer- en hoogbegaafdheid kan per vak worden uitgesplitst. Samen met de ontwikkelingsgroepen taal/ rekenen wordt
er gekeken naar wat leerkrachten doen met kinderen die de stof gemakkelijker doorlopen.
- Er wordt gekeken naar een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8, zodat ons onderwijs op elkaar is afgestemd en we
van elkaar weten wat we doen. Ook voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen is dit een stuk houvast.

10.21 PCA Onderwijskundig beleid
Kwaliteitsindicatoren
1.

Op onze school zorgen we voor een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen

2.

Op onze school werken we resultaatgericht

3.

Onze school (de leraren) realiseren passende opbrengsten (resultaten)

4.

Op onze school geven we passend onderwijs

5.

Onze school zorgt voor een breed aanbod met behulp van eigentijdse methodes, instructies en
verwerkingsmaterialen

6.

Onze school besteedt planmatig aandacht aan levensbeschouwing, sociale ontwikkeling, maatschappelijke
ontwikkeling (burgerschap) en kunstzinnige oriëntatie

Beoordeling
De ambities worden jaarlijks (m.b.v. evaluatie jaarplan) en één keer per vier jaar (m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
beoordeeld door directie en team
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Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1)

3,64

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2)

3,8

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3)

3,69

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4)

3,22

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8)

3,88

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

3,38

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1)

4

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

3,33

Aandachtspunt

Prioriteit

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale competenties

hoog

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van maatschappelijke competenties

hoog

De school stelt een ontwikkelingsperspectief (OPP) op voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben

hoog

11 Personeelsbeleid
11.1 Integraal personeelsbeleid
Personeelsbeleid binnen de onderwijsstichting MOVARE
Effectief personeelsbeleid sluit aan bij de doelstellingen van onderwijsstichting MOVARE en de school en is dus een
afgeleide van de organisatie- en schooldoelstellingen. Door verschillende personeelsinstrumenten op een
samenhangende manier in te zetten, kunnen zowel de organisatie als de medewerkers en daarmee ook onze
leerlingen optimaal tot ontwikkeling komen. Wij vinden de kwaliteit van onze medewerkers van doorslaggevend belang
in relatie met de kwaliteit van het onderwijs op een school.
De belangrijkste ankerpunten ten aanzien van medewerkers zijn:
1. Het welbevinden en de vitaliteit van alle medewerkers
Het ziekteverzuim en de ervaren werkdruk binnen het primair onderwijs zet ons aan om nadrukkelijk werk te maken
van en te investeren in het versterken van het welbevinden en vitaliteit van alle medewerkers. Tegelijkertijd heeft dit
een positief effect op de kernwaarde veiligheid en het voldoen aan de wettelijke kaders ten aanzien van
schoolveiligheid. In deze planperiode ligt de nadruk op het verder verlagen van het ziekteverzuim, het veilig werken en
op interventies ter verlaging van de werkdruk. Het professioneel statuut wordt ingevoerd zodat het eigenaarschap van
medewerkers en teams nog meer tot z'n recht zal komen. Het vergroten van de medewerkerstevredenheid is ons
gezamenlijk streven.
2. Het leren en ontwikkelen stimuleren, ondersteunen en faciliteren
De professionalisering van medewerkers krijgt vorm binnen de eigen school. De schooldirecteur neemt als
leidinggevende van de schoolontwikkeling hierbij een cruciale positie in. We maken onderscheid tussen
startbekwame, basis bekwame en vakbekwame leraren. Voor de leerlingen is het van belang, dat de leraren
vakbekwaam zijn en dat ze beschikken over actuele kennis en vaardigheden om het leren van de leerlingen te
optimaliseren. We verwachten van de (bevoegde) leraren, dat ze werk maken van hun eigen professionele
ontwikkeling en dat ze deze ontwikkeling bespreken in de diverse gesprekken met de schoolleiding. Daarnaast zorgt
de directeur vanuit voorbeeldgedrag ook voor een goede eigen professionele ontwikkeling. Buiten de eigen school
kunnen medewerkers en leidinggevende actief deelnemen aan netwerken, werkgroepen, projecten en pilots om zich
verder te ontwikkelen en van en met anderen te leren. Iedere medewerker binnen onze school draagt op zijn of haar
wijze bij aan het belang van onze leerlingen. De bijdrage wordt inzichtelijk middels de vastgestelde
functiebeschrijvingen.
3. Het realiseren van een professionele en leercultuur binnen alle geledingen van de organisatie.
In deze periode ligt de nadruk op het werken aan een professionele en ontwikkelingsgerichte cultuur. De cultuur wordt
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zichtbaar door het professioneel handelen en het voeren van de professionele dialoog, hierbij zijn onze kernwaarden
transparantie, respect, veiligheid en samen leidend. Een prettige werkomgeving waarin veiligheid en vertrouwen
gecreëerd wordt is een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling. Op school werken wij gericht aan een professionele
cultuur die borgt dat de medewerkers met en van elkaar leren en waar we elkaar aanspreken op handelen en gedrag.
Het streven naar verbetering en innovatie wordt gerealiseerd door gezamenlijk effectief, boeiend en positief te werken.
Een kernwoord daarbij is eigenaarschap ‘Zelf aan zet’: medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor de
schoolontwikkeling en hun eigen professionele ontwikkeling. De directeur daagt medewerkers uit en stimuleert om
zich passend te ontwikkelen. De directeur spreekt medewerkers en collega’s aan om tot verbeteringen te komen,
waarbij samenwerking, transparantie en respectvolle communicatie hoog in het vaandel staan.
4. Het vinden van de juiste medewerkers en er in slagen deze medewerkers aan ons te binden .
Door proactief te kijken naar de interne en externe ontwikkelingen anticipeert de school op wisselingen in de personele
bezetting. Hierbij wordt gekeken naar de gewenste structurele omvang en benodigde kwaliteiten en competenties van
de medewerkers zodat hiernaar gehandeld wordt. Daarnaast wordt geanticipeerd, waar mogelijk, op passende
interventies in geval van tijdelijk afwezigheid. We hebben aandacht voor een warm welkom aan nieuwe medewerkers
en vervangers.
Kwaliteitsaspecten medewerkers op school
Op onze school is er aandacht voor het welbevinden en vitaliteit van onze medewerkers.
• Op onze school wordt actief invulling gegeven aan het aanwezigheidsbeleid van MOVARE.
• Op onze school wordt door het team een goede invulling gegeven aan de verlaging van de werkdruk door o.a. de
inzet van de werkdrukmiddelen.
• Op onze school dragen we zorg voor een evenwichtige taakverdeling door afspraken vast te leggen in het
werkverdelingsplan.
• Op onze school hanteren we een effectieve gesprekkencyclus waarin in positieve punten en verbeterpunten
besproken worden.
• Op onze school worden de uitkomsten van het medewerkersonderzoek actief opgepakt
Op onze school besteden we veel tijd aan ontwikkelen en leren
• Op onze school besteden we veel tijd aan professionalisering.
• Op onze school speelt leiderschapsontwikkeling een belangrijke rol, dit krijgt mede vorm door (her) registratie van de
schooldirecteur.
• Op onze school worden (nieuwe) medewerkers goed begeleid.
Op onze school heerst een professionele en ontwikkelgerichte cultuur.
• Op onze school geven wij zichtbaar invulling aan de kernwaarden transparantie, respect, veiligheid en samen.
• Op onze school spreekt de directeur medewerkers aan om tot verbeteringen te komen, waarbij samenwerking,
transparantie en respectvolle communicatie hoog in het vaandel staan.
Op onze school is er aandacht voor het vinden en binden van medewerkers.
• Op onze school wordt pro-actief naar de vlootschouw gekeken om tijdig te anticiperen zodat het aantal medewerkers
als de kwaliteit op orde blijft.
• Op onze school dragen wij MOVARE op een positieve wijze uit.
• Op onze school geven we correct invulling aan het mobiliteitsproces door het tijdig aanzeggen van boventalligheid of
het stellen van vacatures.
• Op onze school streven wij naar voldoende en kwalitatieve vervanging bij ziekte of andere afwezigheid van collega’s
om kwaliteit en continuïteit zo veel mogelijk te waarborgen.
Mogelijke risico’s ten aanzien van medewerkers zijn:
• Onvoldoende of onvoldoende bekwame medewerkers: opleiding;coaching;gesprekkencyclus.
• Ondoelmatig inzet personeelsinstrumenten.
• Het ziekteverzuim ligt structureel boven het landelijk gemiddelde: operationele consequenties m.b.t. continuïteit en
kwaliteit.
• Overheersende cultuur is niet gericht op verbetering van het onderwijs.

11.2 Bekwaamheid
Onze school stelt alleen leraren aan die bevoegd zijn en start per direct met de ontwikkeling van de bekwaamheid. De
leraren houden hun eigen ontwikkeling bij in een portfolio (als belangrijk onderdeel van het bekwaamheidsdossier).
Gedeeltelijk werken we samen aan schoolontwikkeling. Daarbij is leren van elkaar vaak veel efficiënter dan het
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volgend van een losse cursus. Op basis van hulpvraag of interesse volgen teamleden daarnaast cursussen buiten
school.

De directeur is sinds 2006 gediplomeerd. Sinds 2014 is hij geregistreerd in het schoolleidersregister. In 2018 heeft hij
zijn herregistratie behaald.

11.3 Taakbeleid
Op onze school werken we al jaren samen aan een eerlijke verdeling van werkuren, lesuren en schooltaken.
Leerkrachten worden ingezet op interesse en talent, voor zover dat lukt. Het werkverdelingsplan, waarin het team een
meer nadrukkelijke stem krijgt in de werkverdeling, verandert dan ook niet veel voor ons.

Vóór de zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer afspraken gemaakt over het aantal lesuren of
lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken.

11.4 Werving en selectie
Door de groei van het leerlingaantal en een aantal pensioengerechtigden, is de school de laatste jaren steeds nieuwe
leerkrachten aan het aantrekken. We kijken daarbij vooral naar wat de nieuwe collega aan onze schoolontwikkeling
toe kan voegen. We zoeken mensen die graag met en voor ons willen werken en in ons team passen. We kijken naar
de samenstelling in het team en selecteren ook (ondanks officiële brede inzetbaarheid) op voorkeuren voor ondermidden- of bovenbouw.
We volgen de procedures van MOVARE. Na kennismakingsgesprekken wordt een kandidaat uitgenodigd voor een
formeel sollicitatiegesprek met de directeur en een leerkracht.
De begroting is leidend. Immers gaat 80 % van de begroting naar salarissen. Daarom is al ruim van tevoren bepaald
hoe groot onze vacatureruimte of boventalligheid zal zijn. Dat betekent dat we nauwkeurig vooruit moeten kijken.

11.5 Werkdrukmiddelen
In de strijd tegen werkdruk levert het ministerie extra financiering. De inzet daarvan wordt bepaald door het team. We
kijken daarbij niet alleen naar werkdruk, maar ook naar werkplezier. Voldoende gevarieerde middelen om je werk te
doen, of materialen die werk uit handen nemen helpen ook aan een betere beleving van het vak.
Een grote bedreiging vormt het alsmaar toenemende lerarentekort. Het is daarom verstandig werkdrukmiddelen te
reserveren voor extra mankracht in de vorm van een vakdocent of een onderwijsassistent.

12 Organisatiebeleid
12.1 De schoolleiding
Onze school is een van de 47 scholen van Onderwijsstichting Movare. De directeur geeft leiding aan de school. De
directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid.
De directeur wordt bijgestaan door een management team, bestaande uit de IB-er, de bouwcoördinatoren voor de
onderbouw en de midden- en bovenbouw en twee leerkrachten.
De school beschikt per kerndoelgebied over een schoolontwikkelingsgroep met elk een aanspreekpunt. Met name de
rekenspecialist en de taal/leesspecialist zijn hiervoor opgeleid.
De school heeft de beschikking over een leerlingenraad, een ouderraad en een MR. Op Stichtingsniveau is er een
GMR.

12.2 Groeperingsvormen
De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. In enkele gevallen worden er combinatieklassen gevormd,
soms is er sprake van parallelklassen. De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen.
Daarbij is het wel nodig om iedere dag een leerkracht voor de groep beschikbaar te hebben. Als het lerarentekort
verder toeneemt, dwingt ons dat de komende schoolplanperiode misschien wel tot andere groeperingsvormen.

12.3 Lestijden
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Op onze school hanteren we de volgende lestijden voor groep 3 t/m 8: we starten ’s morgens om 8.30 uur en lunchen
tussen 12.00 en 13.15 uur. ’s Middags is er les van 13.15 – 15.15 uur. Op woensdag zijn de tijden: 08.45 – 12.15 uur.
Voor de kleuters gelden dezelfde lestijden, alleen op vrijdag hebben zij les van 8.30 – 12.00 uur.
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6498/1081/Oecumenische-Basisschool-De-Wegwijzer/Schooltijden-enopvang (https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6498/1081/Oecumenische-Basisschool-DeWegwijzer/Schooltijden-en-opvang)

12.4 Schoolklimaat
Gelet op het schoolklimaat, vinden we het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de
leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een school die open staat voor ouders. We proberen ouders optimaal te informeren en te
betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.
Op onze school is plezier belangrijk, maar we vinden het ook belangrijk dat kinderen in rust kunnen leren.

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6498/1100/Oecumenische-Basisschool-DeWegwijzer/Leerlingtevredenheid (https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6498/1100/OecumenischeBasisschool-De-Wegwijzer/Leerlingtevredenheid)

12.5 Veiligheid
In het kader van veiligheid en preventie beschikt de school over een preventiemedewerker , die een belangrijke rol
speelt bij het optimaal ondersteunen van arbeidsomstandigheden van de werknemer. Een aandachtsfunctionaris bij
vermoedens van Kindermishandeling en of huiselijk geweld. En als laatste de anti-pestcoördinator. Deze laatste is
het eerste aanspreekpunt daar waar het gaat om pesten en coördineert het anti-pestbeleid. Ook zorgt deze voor de
actualisatie en uitvoer van het veiligheidsbeleid (Veiligheidsplan).
Daarnaast hanteert de school een preventieve aanpak in de kapstokregels en een regel van de maand. We gaan de
methode “Vreedzame School” invoeren en schoolbreed toepassen. We erkennen pestgedrag. We nemen stelling. Zie
uitleg hierover in het pestprotocol.
Doelen voor dit schoolplan:
Een goede implementatie en borging van de vernieuwde methode sociaal-emotionele ontwikkeling
(Vreedzame school).
Verbeterd leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling, rekening houdend met de schoolbrede
behoeften en aansluiting bij methode.
Schoolbrede gedragsregels die door iedereen verbonden aan onze school op een voor iedereen duidelijke
manier gedragen en nageleefd worden.

12.6 Registraties
Om ongevallen en incidenten te registreren gebruiken wij als school Parnassys. Hierin maakt de groepsleerkracht een
notitie van het incident. Als het gaat om pestincidenten die vaker dan één keer voorkomen, worden de namen van
pesters/slachtoffers doorgegeven aan de anti-pestcoördinator. Ouders van de betrokkenen worden in een persoonlijk
gesprek op de hoogte gesteld en samen wordt er gezocht naar de meest passende aanpak.
In ParnasSys is bij MOVARE in 2019 werk gemaakt van een stichtingsbrede systematiek voor registratie van allerlei
aard. Dat maakt het beheren en opvragen van registraties een stuk gemakkelijker.

12.7 Preventie
De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels. Deze regels worden ook daadwerkelijk
gehanteerd. De school beschikt nog niet over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze gaan we in
de komende schoolplanperiode in gebruik nemen.
In het leerlingvolgsysteem VISEON houden we de resultaten bij.
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De school heeft een preventiemedewerker die met een ARBO dienst de situatie van de medewerker nauwlettend
monitort en planmatig verbetert.

12.8 Monitoring
De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde
vragenlijst die valide en betrouwbaar is. De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie.
Ouders worden 1 x per 2 jaar bevraagd op tevredenheid.
Het tweejaarlijks MOVARE medewerkers tevredenheidsonderzoek monitort het welzijn van de medewerkers.
De preventiemedewerker monitort het ARBO beleid.
De uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van verbeterpunten.

12.9 Informatie veiligheid
De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een interne
schoolcontactpersoon en een externe vertrouwenspersoon. In de schoolgids en op de website worden ouders
uitgebreid geïnformeerd over aspecten van sociale veiligheid. De school beschikt over voldoende BHV’ers.

12.10 Samenwerking
Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m.n. gericht op informatieuitwisseling over leerlingen in achterstandsituaties, en het realiseren van een doorgaande leerlijn.
Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we
ouders bij de overgang van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school).
Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het
samenwerkingsverband en met zorgpartners.
Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van de lokale educatieve agenda
en m.b.t. vroegschoolse educatie voeren we loyaal uit.

12.11 Educatief partnerschap
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.

12.12 Uitstroom naar VO
We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de
scholen waaraan we leerlingen leveren.
Uit de rapportage van Schoolvensters blijkt in 2019 dat de kwaliteit van de adviezen goed is. Alleen op VMBO-T en
Havo zijn er zowel (15% tot 20%) leerlingen die onder het niveau van hun advies onderwijs volgen als (15% tot 20%)
boven dat niveau. Dat wijkt niet af van de landelijke gemiddelden.
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12.13 Privacy
Ons bestuur beschikt over een privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het
reglement staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En hoelang de gegevens
worden bewaard. In het reglement garanderen we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat
betekent dus ook dat de informatie die we in de schooladministratie (o.a. het LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én
volledig up-to-date is.

12.14 Voorschoolse voorzieningen
Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met
peuteropvang Boschkabouter in het gebouw van onze school. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg
over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Onze school
(vroegschool: groep 1 en 2) maakt gebruik van de methode Speelplezier die redelijk aansluit op de methode die op de
peuteropvang gebruikt wordt. We onderhouden een zeer goede relatie met de peuteropvang (voorschool) en er is in
alle gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht.

12.15 Opvang op school
De tussenschoolse opvang is op school georganiseerd door vrijwilligers.Voor- en naschoolse opvang wordt
georganiseerd door Humanitas. Kinderen worden met taxibusjes naar BSO Spookjes gebracht.

13 Financieel beleid
13.1 Algemeen
Financiën en beheer MOVARE
Alle baten van de school worden integraal toegerekend. De scholen krijgen derhalve waar ze recht op hebben. De
omvang van de baten wordt met name bepaald door de leerlingaantallen.
Een gedeelte van deze baten wordt afgeroomd ter dekking van bovenschoolse activiteiten. Gedacht kan worden aan
afdrachten ten behoeve van personele lasten van het MOVARE-bureau en de vervangingspool,
bedrijfsgezondheidszorg, onderhoud gebouwen, administratiekantoor, licenties, netwerkbeheer en dergelijke. De
ruimte die resteert kan vrij door de scholen ingezet worden. Hierbij dienen de intern geformuleerde spelregels van
MOVARE gerespecteerd te worden.
Het geheel van baten en lasten wordt vertaald in een meerjarenbegroting van de school. De school kijkt hierbij vier
schooljaren vooruit. Belangrijk hierbij is het principe van “een sluitende begroting”. Plannen die verwoord staan in het
schoolplan zullen derhalve getoetst moeten worden op de financiële haalbaarheid (meerjarig). Periodiek wordt de
actuele stand van zaken gemonitord en gerapporteerd.
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13.2 Huisvesting
Gebouwen en huisvesting binnen MOVARE
Het schoolgebouw vormt een vertaalslag van een visie op leren en ontmoeten waarbij wordt gestreefd naar
gezamenlijke huisvesting met andere kindpartners. De kwaliteit van het schoolgebouw is vanzelfsprekend van belang
voor de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving van leerlingen. Een duurzaam gebouwd en ingericht
schoolgebouw draagt bij aan een breder bewustzijn van het gebruik van duurzame en schaarse materialen, het
scheiden van afval en het gebruik van energie. Duurzaamheid niet alleen een gebouwelijk en technisch vraagstuk,
maar evenzeer een onderwijskundig en pedagogisch vraagstuk.

14 Kwaliteitszorg
14.1 Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg binnen MOVARE
MOVARE scholen werken op basis van een schoolplan. Dit schoolplan is de leidraad voor de ontwikkeling van de
school gedurende een planperiode van vier schooljaren. Het schoolplan krijgt een concrete uitwerking in de
jaarplannen. In het schoolondersteuningsprofiel geven de scholen aan welke ondersteuning ze nu aan de leerlingen
kunnen bieden en waarheen de school zich ontwikkelt.
Kwaliteit op schoolniveau start met het kennen van de populatie (leerlingen, ouders, opvoedingsklimaat thuis en de
pedagogische kwaliteit van de omgeving). Een populatie analyse geeft de school houvast in het maken van
pedagogisch- didactische keuzes, keuzes in aanbod, ondersteuning etc.
Periodiek houden scholen een leerling- en oudertevredenheidspeiling. Naast de populatie analyse geven deze
metingen een aanvullend beeld over de perceptie en de verwachtingen van de schoolpopulatie.
Onder andere op basis van de kennis, de verwachtingen en de perceptie van de populatie, maken scholen keuzes
voor hun aanbod en hun pedagogisch / didactisch handelen. Dit dagdagelijkse handelen mondt uit in methodische
toetsen (en eventueel observaties).
Periodiek objectiveert de school haar beeld met behulp van genormeerde toetsen van het Cito LOVS. In groep 8 wordt
hier de Eindtoets Basisonderwijs aan toegevoegd.
Zowel de LOVS toetsen als de Eindtoets worden geanalyseerd en geëvalueerd. Dit leidt waar nodig tot het aanpassen
van het pedagogisch/didactisch handelen naar de leerling(en) of tot bijstelling van het leerkrachthandelen in het
algemeen. Deze aanpassingen worden vastgelegd in cyclische verbeterplannen Plan – Do – Study – Act (PDSA).
ParnasSys vormt de administratieve ruggengraat van onderwijs en onderwijskwaliteit. Gegevens over populatie,
didactisch en pedagogisch handelen, aanbod, toetsresultaten, analyses en verbeterplanning worden bijgehouden en
ontsloten.
Kwaliteitsaspecten kwaliteitszorg op school
1. Onze school heeft een systeem voor kwaliteitszorg beschreven en werkt op basis van deze beschrijving.
2. Onze school werkt vanuit een schoolplan met een jaarplan en een jaarverslag.
3. Onze stichting beschikt over een systeem van interne audits. Onze school wordt minstens één keer per planperiode
door het Movare auditteam bezocht.
4. Het bestuur voert –conform rooster- inhoudelijke gesprekken met de scholen.
Mogelijke risico’s ten aanzien van medewerkers zijn:
• Ontbreken van een systeem voor kwaliteitszorg;
• Het systeem van kwaliteitszorg is niet geoperationaliseerd binnen de school;
• Het onderwijs op onze school leidt niet tot voldoende tussen- en eindopbrengsten

14.2 Leiderschap
Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren
van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie
die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen.
De school hecht sterk aan gedeeld leiderschap. Voorbeelden daarvan zijn de doorstroom van een collega naar een
directiepost op een andere school, de inzet van onze intern begeleider als onderwijskundig mede-leider, de inzet van
ons MT, de aanspreekpunten van alle schoolontwikkelingsgroepen.

14.3 Inspectie
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Onze school heeft op 17-07-2014 een schoolbezoek gehad van de inspectie. We beschikken over een rapport met de
bevindingen (zie website). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op orde
is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende).
Sindsdien ziet de inspectie op afstand toe op de kwaliteit van de school, op basis van eindresultaten en door ons
aangeleverde documenten. De rol van inspectie verschuift vooral richting bestuur. We verwachten dan ook binnenkort
een MOVARE audit om onze blinde vlekken zichtbaar te maken en hierop te acteren.

14.4 Vragenlijst Leraren
De vragenlijst voor Leraren (Medewerkerstevredenheidsonderzoek) is afgenomen in oktober 2018. De vragenlijst is
ingevuld door voldoende medewerkers. Tevredenheid is op alle gebieden hoger dan het stichtingsgemiddelde en
hoger dan de vorige afname. De school valt in de categorie "gemiddeld". Uit het onderzoek komen enkele trots- en
verbeterpunten. We zijn trots op onze collega's en de ontwikkeling, we willen verbetering in de werkdruk en de interne
communicatie.
Beoordeling
Bevlogenheid
Bevlogenheid is de mate van bezieling die medewerkers ervaren in het werk. Bevlogen medewerkers krijgen energie
van hun werk, zijn trots op het werk dat ze doen en ervaren hun werk als zinvol.
Betrokkenheid
Betrokkenheid is de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie. Medewerkers die betrokken
zijn, vinden zichzelf bij de organisatie passen, staan achter de doelstellingen van de organisatie én vinden het leuk om
bij de organisatie te blijven werken.
Tevredenheid
Medewerkertevredenheid kan worden uitgelegd als het gevoel van welbevinden dat de medewerker door het werk
ervaart. Een medewerker is tevreden als het werk en de werkomgeving (de organisatie) tegemoetkomt aan wat hij wil,
verlangt of waardeert.
Werkgeverschap
Organisaties die werken aan goed werkgeverschap, stellen hun medewerkers in staat om optimaal en op een prettige
manier te presteren. Er zijn verschillende elementen die het presteren van medewerkers positief beïnvloeden: Trots
zijn op de organisatie, blij zijn met werk dat je doet, achter de doelen van de organisatie staan, waardering voelen, en
de kans krijgen om te doen waar je goed in bent. Organisaties die hier actief aandacht aan besteden, zien een hogere
medewerkersproductiviteit en worden tegelijk gewaardeerd als goede werkgevers.
Vitaliteit
Vitaliteit geeft een beeld van zowel de mentale als de fysieke vitaliteit (fitheid) van medewerkers. Mentale vitaliteit slaat
op de geestelijke gesteldheid van de medewerker. Fysieke vitaliteit draait om de lichamelijke gezondheid: is de
medewerker fit en gezond?
Veranderingsbereidheid
Veranderingsbereide medewerkers zetten zich in om een succes te maken van aanpassingen en veranderingen
binnen een organisatie of team, én enthousiasmeren andere medewerkers om ook mee te werken aan de
verandering.
Omschrijving

Resultaat

Bevlogenheid

8,2

Betrokkenheid

8,3

Tevredenheid

7,4

Werkgeverschap

7

Vitaliteit

7,5

Veranderingsbereidheid

7,8
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14.5 Vragenlijst Leerlingen
De vragenlijst voor Leerlingen op "scholen op de kaart" wordt jaarlijks afgenomen De vragenlijst is gescoord door de
leerlingen van groep 6, 7 en 8 (n=82). Het responspercentage was 99%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen (erg)
tevreden over de school. Gemiddelde score: 8,6. Onze leerlingen zijn ook betrokken bij de kwaliteitszorg van de
school: de leerlingenraad bespreekt 4 x per jaar allerlei zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling van de school.

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6498/1100/Oecumenische-Basisschool-DeWegwijzer/Leerlingtevredenheid (https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6498/1100/OecumenischeBasisschool-De-Wegwijzer/Leerlingtevredenheid)

14.6 Vragenlijst Ouders
De ouders zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school. De ouders zijn ook betrokken bij de kwaliteitszorg
van de school via actief betrokken MR.
De vragenlijst voor Ouders (Scholen met Succes) is afgenomen in 2016. U vindt de rapportage op onze schoolpagina
op scholenopdekaart.nl
Samenvatting Oudertevredenheidsonderzoek maart 2016
Responspercentage 47%. Gemiddeld rapportcijfer 8,0. Landelijk is dit 7,6.
96% van de ouders ziet hun kind met plezier naar onze school gaan (landelijk is dit 95%).
94% van de ouders zou onze school aanraden aan andere ouders, 4% zou dat niet doen.
96% van de ouders is tevreden over de duidelijkheid van de schoolregels.
95% van de ouders is tevreden over de omgang van de leerkracht met de leerlingen.
92% van de ouders is tevreden over de inzet en motivatie van de leerkracht.
91% van de ouders is tevreden met de schooltijden. Daarentegen is 21% ontevreden over het overblijven
tussen de middag. 53% zou het waardevol vinden als de school overgaat op een continurooster.
86% van de ouders is tevreden over de aandacht voor het halen van goede prestaties.
67% van de ouders is tevreden over de groepsgrootte; 31% is ontevreden.
Enquête 2018:
In een recente enquête (2018) kwamen in een studieonderzoek (schoolleidersopleiding) de volgende reacties vanuit
de benaderde ouders:
Meerwaarde van De Wegwijzer:
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• Naast onderwijs opvoedondersteuning bieden, signaleren en begeleiden van problematieken.
• Kinderen leren samenwerken, keuzes maken, leren leren voor het leven.
• Leerkrachten zijn goede professionals.
• Voldoende mogelijkheden voor ouders om de ontwikkeling van hun kind te bespreken.
• Belang van het kind staat voorop.
• mijn ervaring tot nu toe is dat de leerkrachten open staan voor een dialoog omtrent de kinderen en dat samen
gezocht wordt naar de beste aansluiting bij het kind. Hierdoor creëer je dat ouders en school 1 lijn trekken
• Overblijven tegen een redelijke prijs. Tevens de mogelijkheid om thuis te lunchen.
Unieke kracht van De Wegwijzer:
• Prettige sfeer en fijne structuur in het onderwijs merkbaar.
• Weinig combinatieklassen waardoor er meer aandacht is voor de individuele leerling.
• Er wordt goed gekeken naar de onderwijsbehoeften van leerlingen die boven gemiddeld en/of onder gemiddeld
presteren.
• Normen en waarden die gehanteerd worden binnen de school: Bijv. Jassen aan de kapstok, staf zegt goedemorgen
als je binnenkomt, proberen een rustige werkomgeving te creëren, respect voor elkaar, elkaar helpen, plaats voor
plezier en complimenten.
• Inzet van leerkrachten en conciërge.
Ambities vanuit de ouders:
• Onderwijsvernieuwingen blijven volgen/bestuderen met daarbij de huidige cultuur niet uit het oog te verliezen.
• Goede voorbereiding op allerlei vervolgonderwijs, leven lang leren en zo dus ook op de dynamische arbeidsmarkt.
Uitgaan van ambities van leerlingen. Aansluiten en extra aandacht voor regionale vraagstukken. Maar in deze
ambities niet doorschieten.
• Uitgaan van persoonlijke kracht en talenten is waarschijnlijk het beste voor de ontwikkeling van de kinderen. Maar
ook leerkrachten zouden nog meer van elkaar kunnen leren.
• Stel de belangen van het kind voorop maar leer het kind ook functioneren in een groep.
• De verbondenheid tussen kinderen, ouders en leerkrachten niet kwijtraken. Van hieruit ontstaat begrip voor en
vertrouwen in elkaar. Dus delen van informatie, ouders en kinderen betrekken bij het onderwijs vinden wij erg
belangrijk.
• Naast Engels ook de Duitse taal aanbieden.
• Meer aandacht voor gezond leven: gezonde school!
• Meer cultuureducatie en sport.

15 Strategisch beleid
15.1 Strategisch beleid
Onderwijsstichting MOVARE beschikt over een strategisch beleidsplan (zie website), welke analoog aan dit
schoolplan is opgesteld. Wegens tijdsdruk is er echter onvoldoende basis gelegd vanuit het beleidsplan om daarop dit
schoolpan te kunnen bouwen. Het MOVARE beleidsplan wordt toegevoegd als bijlage.
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16 Aandachtspunten 2019-2023
Thema

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Streefbeeld

A. Kwaliteitszorg: Doelen concreet beschrijven, afspraken borgen,
prioriteiten stellen. We voldoen aan de basiseisen voor Passend
Onderwijs.

hoog

B. Sociaal emotionele ontwikkeling: Methodiek implementeren in groep 18; daardoor structuur in ontwikkeling van sociale competenties; daardoor
consequente aanpak van niet sociaal competent gedrag; daardoor meer
handelingsbekwaamheid bij lichte gedragsproblematiek. Beter zicht op
sociale ontwikkeling van leerlingen.

hoog

C. Kind op de leerlijn: Aanbod en doelen worden afgestemd op leerlijnen
en niet alleen op de gemiddelde ontwikkeling. Kinderen worden door
kindgesprekken betrokken bij hun ontwikkeldoelen.

hoog

D. Lerende organisatie: Leerkrachten leren van en met elkaar; gaan hun
blik verbreden binnen en buiten deze school, willen hun verschillende
kwaliteiten inzetten waar dat kan.

gemiddeld

E. Ontwikkelen van vaardigheden; We geven onderwijs dat meer gericht is hoog
dan op kennis: we leren voor het leven, ontwikkelen executieve functies,
ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden, zetten hogere orde
denkvaardigheden in.
A, C en D : We zijn samen in gesprek over de voortgang van de groep, van hoog
ons onderwijs en de keuzes die daarvoor gemaakt (gaan) worden. DATADOELEN-PROCES
PCA
Onderwijskundig
beleid

De school stelt een ontwikkelingsperspectief (OPP) op voor leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben

hoog

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale
competenties

hoog

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van
maatschappelijke competenties

hoog

PCA
De schoolleiding communiceert effectief met het team
Organisatiebeleid

gemiddeld

PCA
Kwaliteitszorg

hoog
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17 Meerjarenplanning 2019-2020
Thema

Verbeterdoel

Streefbeeld

B. Sociaal emotionele ontwikkeling: Methodiek implementeren in groep 1-8; daardoor structuur in
ontwikkeling van sociale competenties; daardoor consequente aanpak van niet sociaal competent
gedrag; daardoor meer handelingsbekwaamheid bij lichte gedragsproblematiek. Beter zicht op
sociale ontwikkeling van leerlingen.

PCA
Onderwijskundig
beleid

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale competenties

PCA
De schoolleiding communiceert effectief met het team
Organisatiebeleid
PCA
Kwaliteitszorg

De school pleegt systematisch kwaliteitszorg

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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18 Meerjarenplanning 2020-2021
Thema

Verbeterdoel

PCA Onderwijskundig beleid

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale competenties

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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19 Meerjarenplanning 2022-2023
Thema

Verbeterdoel

PCA Onderwijskundig
beleid

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van maatschappelijke
competenties

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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20 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin:

04SJ

Naam:

Oecumenische Basisschool De Wegwijzer

Adres:

Veeweg 73

Postcode:

6374 AN

Plaats:

LANDGRAAF

VERKLARING

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

Namens de MR,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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21 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin:

04SJ

Naam:

Oecumenische Basisschool De Wegwijzer

Adres:

Veeweg 73

Postcode:

6374 AN

Plaats:

LANDGRAAF

VERKLARING

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

Namens het bevoegd gezag,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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