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HOOFDSTUK 1. Algemene informatie

Algemene gegevens over het bestuur
Schoolbestuur: Stichting Leijestroom
Bestuursnummer: 39600
Postadres: Brabantlaan 1
Postcode: 5262 - GW    te    Vught
Bezoekadres: Brabantlaan 1
Postcode: 5262 - GW    te    VUGHT
Telefoon: 073 - 657 68
E-mail: info@leijestroom.nl
Website: www.leijestroom.nl
Algemeen directeur/Voorzitter College van Bestuur: Bram van Ek

Algemene schoolgegevens
Naam school: Teamsch
Brinnummer: 07FJ
Postadres: Kerkweg 2
Postcode: 5266 - AT    te    CROMVOIRT
Bezoekadres: Kerkweg 2
Postcode: 5266 - AT    te    CROMVOIRT
Telefoon: 0411641907
E-mail: info@leydraad.nl
Website: www.leydraad.nl
Directeur: Mayke van Drunen
Adjunct directeur/bouwmanagers: -
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Procedure schoolplan
Dit schoolplan voor de periode 2019–2023 is opgesteld door de directie.
Het schoolplan is besproken met de teamleden en door het team accoord bevonden.
De MR heeft het plan besproken en accoord bevonden.
Het plan is besproken met het bevoegd gezag en het bevoegd gezag heeft haar instemming gegeven.
Het plan wordt elke jaar geactualiseerd en beslaat zo een voortschrijdende periode van 4 jaar.
Ieder schooljaar wordt op basis van dit plan en eventuele nieuwe ontwikkelingen een schooljaarplan opgesteld.
Het schooljaarplan wordt tussentijds en aan het einde van elk schooljaar met het team geëvalueerd op resultaten.
Deze evaluatie vormt mét het meerjarenplan en mét eventuele nieuwe ontwikkelingen de basis voor weer een nieuw schooljaarplan.
Op deze wijze wordt planmatig gewerkt aan het realiseren van dit schoolplan.

Goedkeuring schoolplan
Hierbij verklaart de MR van basisschool Teamsch te CROMVOIRT in te stemmen met dit schoolplan voor de periode 2019-2023.
Namens de MR:

Naam: Sandra van Liere
Functie: MR personeelslis
Datum:      
Handtekening:

Hierbij verklaart het bevoegd gezag van basisschool Teamsch te CROMVOIRT in te stemmen met dit schoolplan voor de periode 2019-2023.
Namens het bevoegd gezag:

Naam: Bram van Ek
Functie: Directeur bestuurder
Datum:      
Handtekening:
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HOOFDSTUK 2. Typering school
Organisatorische inbedding van de school

1. Iets over het bestuur
· Het bestuur van Stichting Leijestroom is het bevoegd gezag

van de scholen. Het doel van de Stichting is het bevorderen
van primair onderwijs op katholieke respectievelijk
protestants-christelijke grondslag volgens de richtlijnen van
de Nederlandse Katholieke Schoolraad, het Algemeen
Reglement voor het Katholiek Onderwijs.

· ·Sinds juli 2013 werkt Stichting Leijestroom met een bestuur
en een Raad van Toezicht. Voorzitter van het College van
Bestuur is de heer B. van Ek, hij is eindverantwoordelijk voor
de totale organisatie.

2. Aantal scholen
· 8

3. Bestuursvorm; wijze van bestuur
· Eénhoofdig College van Bestuur

4. Medewerkers: aantal ft/pt/m/v
· 125

5. Financiële situatie
· In het jaarverslag 2017 is aangegeven dat de stichting

voldoet aan de kentallen zoals gesteld door de Inspectie van
het Onderwijs. De financiële positie is prima.

Identiteit van de school
1. Confessionele grondslag

· Rooms Katholiek
2. Hoe is dat in de school waarneembaar?

· Sterke verbinding met de omgeving en de kerk.
Leerkrachten, ouders en kinderen vieren samen christelijke

feesten en besteden aandacht aan de achterliggende
gedachten bij vieringen.

Beschrijving van de wijk
1. Omvang van de wijk/aantal inwoners

· 850 inwoners
2. Ligging van de wijk

· Klein dorp
3. Kenmerken van de wijk

· gemoedelijk en sterke verbinding met de school. De
ouderpopulatie is gevarieerd. Er is veel nieuwbouw in
Cromvoirt het laatste jaar en er zijn nog enkele kinderen die
vast op de camping wonen.

Ligging van de school
1. Lokatie van de school

· Midden in een klein dorp
2. Schoolgebouw

· Het schoolgebouw is nieuw en is in oktober 2016 officieel in
gebruik genomen. In het gebouw zit kinderdagverblijf De
Droomtuin en de gymzaal is inpandig. De gymzaal wordt
buiten schooluren verhuurd.

3. Faciliteiten van de school
· Kinderdagverblijf, school, gymzaal

Plezierig Presteren ©



Leerlingpopulatie per       (dd/mm/jjjj)

1. Leerlingaantal over de laatste vijf jaar.
2018 - 88
2017 - 77
2016 - 70
2015 - 64
2014 - 67

2. Belangrijkste kenmerken van de leerlingpopulatie
· Vanaf 2016 zijn er veel leerlingen van buiten het dorp op school gekomen.
· · Het laatste jaar is er een grote groep leerlingen bijgekomen die in de nieuwbouw is komen wonen.
· · Er is nog een klein aantal leerlingen die vast op de camping wonen.
· · 25% van de leerlingen is afkomstig uit omliggende dorpen

3. Grafiek uit Scholenopdekaart?

Afbeelding 1: Aantal leerlingen per schooljaar                          Afbeelding 2: Aantal leerlingen per groep
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Ouderpopulatie per 08/01/2018 (dd/mm/jjjj)

1. Belangrijkste kenmerken van de ouders
· Sinds schooljaar 2016-2017 hebben wij meerdere culturen binnen de school.
· Een grote groep ouders zijn oorspronkelijke Cromvoirtenaren en zijn sterk betrokken bij de school.
· Een steeds minder grote groep ouders zijn vaste bewoners op de camping. Dit neemt de laatste jaren af.
· Vanaf schooljaar 2018 is er een toenemende groep ouders die de nieuwbouw in Cromvoirt betrekt. Dit zijn grote nieuwbouwhuizen

waarin gezinnen gaan wonen.
4. Tabel ESIS Leerlinggewicht

07FJ00 Totaal
0 67 67
0,30 4 4
1,20 5 5
Totaal 76 76
Aantal 4-7 32 32
Aantal 8 of ouder 44 44

Organisatie en aard van het onderwijs
1. Beschrijf het type onderwijs en de organisatie van het onderwijs

· De kinderen van de Leydraad zijn verdeeld over vier combinatiegroepen. Kenmerkend voor onze school zijn rust en structuur,
toekomstgericht onderwijs een veilig pedagogisch klimaat. Samen met kinderdagverblijf De Droomtuin vormen wij Kindcentrum de
Leydraad. Kinderen kunnen van 6:30 uur tot 18:30 uur bij ons verblijven waarbij wij zorgen voor een doorgaande lijn van school naar de
opvang. Bij ons op school zorgen wij ervoor dat alles in verbinding staat met elkaar. Het allerbelangrijkste is dat onze kinderen met
plezier naar school gaan. Dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. De samenwerking tussen leerkachten, ouders en kinderen zorgt in
onze ogen voor een optimaal klimaat voor het kind om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij betrekken onze kinderen dan ook bij
oudergesprekken en het rapporteren van de voortgang door middel van o.a. kindrapporten. Basisschool de Leydraad is een
ontmoetingsplek voor alle kinderen en moeten zich bij ons op school 'thuis'' kunnen voelen.
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HOOFDSTUK 3. Missie en visie

Missie
De missie bevat de volgende items:

· de opdracht van de school
· de doelgroep
· de kernwaarden van de school.

Samen maken we het verschil’
Kinderen, ouders en leerkrachten zorgen samen voor een ieders persoonlijke groei, waarbij alle talenten tellen.

Basisschool De Leydraad draagt zorg voor begeleiding van leerlingen zodat zij uit kunnen groeien tot autonome mensen die in staat zijn het
beste uit zichzelf te halen. Wij willen de kinderen een goed zicht op eigen talenten geven. De school schept hiervoor samen met ouders en
andere betrokkenen de voorwaarden in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en wederzijds respect. Wij zorgen ervoor dat iedere leerling
terugkijkt op een fijne basisschoolperiode en trots is op zijn/haar omgeving.

Visie
Visie op Leerlingen (Wat mogen de leerlingen van de school verwachten? Wat verwacht de school van de leerlingen?)
Wij hebben nagedacht over wat wij onze kinderen mee willen geven richting toekomst naast de kennis en sociale vaardigheden. De
onderzoekende houding staat hierbij centraal. Dit willen wij bereiken door de vaardigheden in onderstaand schema te verbinden aan ons
dagelijks onderwijs. Als onderlegger gebruiken wij hiervoor ontwikkelingen en resultaten van onderzoeken naar het kinderbrein.

Visie op Ouders (Wat mogen de ouders van de school verwachten? Wat verwacht de school van de ouders?)
Wij zien een broodnodige verbinding tussen alle partijen rondom het kind. Wanneer alle betrokken partijen goed samenwerken komt dit ten
goede aan de ontwikkeling van het kind. Wij stellen kinderen centraal en zien onze leerlingen als infobron. Wij gaan met de kinderen én hun
ouders in gesprek. Ouders worden betrokken bij het onderwijs en bij de methode Jeelo door middel van overleggen en/of thuisopdrachten. Wij
verwachten dat ouders de leerkracht danwel directie opzoekt bij bijzonderheden en andersom kunnen ouders dat ook van de school
verwachten.

Visie op Wijk/Omgeving (Wat mag de wijk van de school verwachten? Wat verwacht de school van de wijk?)
De school heeft een sterke verbinding met het dorp en de ouders. Bij vieringen werken wij graag samen met de gemeenschap,de kerk, de
fanfare, de carnavalsclub en de senioren. Wij steunen graag Cromvoirtse verenigingen en zoeken elkaar regelmatig op voor een
samenwerking.

Visie op Onderwijs en leren (Visie op ‘leren’, Pedagogisch-didactische visie, Inzet en functie van leermiddelen Etc.)
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Wij leren kinderen leren en geven kinderen ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.  Wij bieden een goede voorbereiding op de
toekomst op het gebied van kennis en vaardigheden en in het bijzonder de sociale vaardigheden. Wij hebben bekeken wat de toekomst vraagt
van onze leerlingen. De onderzoekende en mede daardoor betrokken houding van de kinderen staat hierbij centraal. In ons dagelijks onderwijs
zal de onderzoekende houding ook steeds de verbinding maken met ons onderwijs. Wij zien het mede als onze taak om onze kinderen
mediawijs te maken en op deze manier goed voor te breiden op de toekomst

Visie op Medewerkers (Wat mogen de medewerkers van de school verwachten? Wat verwacht de school van de medewerkers?)
Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling en scholing. Zij kiezen een scholing die past bij de eigen ontwikkeling maar altijd
afgestemd met de schoolontwikkeling en de schoolbehoeftes. Van twee kanten wordt verwacht dat er feedback wordt gegeven die een collega
opbouwend verder kan helpen. Directeur is alert op het functioneren en de ontwikkeling van leerkrachten en gaat het gesprek aan wanneer
nodig.

Plezierig Presteren ©



HOOFDSTUK 4. Meerjarig schoolplan
Het meerjarig schoolplan is tot stand gekomen op basis van:

● Beschrijving leerlingpopulatie (Hoofdstuk 2)
● Missie en visie (Hoofdstuk 3)
● Evaluatie jaarplannen
● Inspectierapport 2015
● Collegiale audit 20
● Trendanalyse over de periode 2015 – 2018
● Tevredenheidsonderzoek leerlingen 2017
● Tevredenheidsonderzoek ouders 2017
● Tevredenheidsonderzoek medewerkers 2017
● Ontwikkelingen 2017 – 2019
● SWOT analyse 2018
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Schoolplan (meerjarig)

Leiderschap
De school heeft op dit
moment een andere manier
van leidinggeven nodig.
Eerder was er sprake van
vooral sturend leiderschap
maar nu de school en het
team in een ‘’flow’’ zit is het
aan de directeur om
leerkrachten ruimte te geven.
De directeur legt bewust
verantwoordelijkheden en
taken bij de leerkrachten weg
en monitort dit. De directeur
overlegt en spreekt
leerkrachten aan op hun
verantwoordelijkheden.
De directeur heeft in 2018 de
opleiding MLE afgerond
waarbij veel aandacht was
voor de manier van
leidinggeven passend bij de
teamontwikkeling.

Mgt medewerkers
Leerkrachten zijn allen
ervaren en nemen hun
verantwoordelijkheid. De
nadruk bij het team ligt op het
werken binnen een PLG.
Behouden van de
familiecultuur, de kracht
daarvan gebruiken en de
valkuilen benoemen.

Onderwijs en
ondersteuning
Jong en oud leren van elkaar
en helpen elkaar.
Schoolbreed wordt het
leesonderwijs aangepakt om
de resultaten te verhogen.
(Zie bijlage analyse
opbrengsten voor meer
inzicht)

Waardering medewerkers
Leerkrachten zijn tevreden en
sterk verbonden met de
school. Zij hebben regelmatig
last van de familiecultuur en
vinden het soms lastig om
elkaar direct en open aan te
spreken.

Resultaten

De resultaten zijn wisselend.
Dit heeft te maken met de
zorgleerlingen, de kleine
groepen en de tussentijdse
instroom van leerlingen. Het
leesonderwijs pakken wij
schoolbreed aan en er zijn
voor spelling in iedere klas
interventies gedaan om de
opbrengsten te verbeteren
(zie analyse tussenresultaten).

Eindcito voor het eerst sinds
jaren onder het gemiddelde.
Schooljaar 2019 verwachten
wij weer boven het
gemiddelde te scoren.

Strategie & beleid
De MR heeft 6x per jaar
overleg met directie. Er is
nauw contact met het OC en
de leerlingenraad opereert
actief en constructief.

Waardering ouders en
leerlingen
De waardering van ouders is
goed. (zie bijlage voor
verbeterpunten)

Mgt middelen
Met de nieuwbouw is er veel
geïnvesteerd in meubilair en
ICT. Wij investeren ieder jaar
in ICT. De methode Jeelo
heeft een enorme boost
gegeven aan het onderwijs.

Waardering  omgeving
De school zit de laatste jaren
in een flow en dit is terug te
zien in het groeiende
leerlingenaantal. De school
staat goed aangeschreven en
ouders zijn ambassadeurs
van de school
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HOOFDSTUK 5. Staand beleid
Naast de veranderingen en vernieuwingen die de beleidsperiode 2019 – 2023 zullen plaatsvinden, is er ook beleid dat in deze periode
doorloopt. Dit beleid wordt geborgd en periodiek geëvalueerd.
In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van dit beleid.

Onderwerp Inhoud Vervolg
Onderwijs
Leertijd Leerkrachten nemen de adviestabel als leidraad maar

passen dit aan n.a.v. de groepsbespreking
waargekeken wordt wat de groep nodig heeft.

IB kijkt met de groepsleerkracht na elke
tussenmeting of er aanpassingen aan het
rooster nodig zijn.

Didactische werkvormen Iedereen hanteert het directe instructiemodel en laat
leerlingen meer vanuit de hogere denkvaardigheden
werken.

Collegiale consultatie vooral op het stukje
begeleide inoefening van het directe
instructiemodel. Gevarieerde werkvormen en
leerlingen zelf keuzes laten maken staat
centraal.

Vakken Technisch lezen groep 3 t/m 8 wordt schoolbreed
opgezet in de vorm van Lekker lezen. Jong en oud
leert hier van elkaar.
Spelling heeft de aandacht in alle groepen. Bouw en
Taalblobs wordt ingezet.

Resultaten worden goed gevolgd en in de
roosters komt meer leestijd.
Nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in
groep 3

Onderwijsondersteunende
programma’s

Evaluatie digitale leerschool (stichtingsniveau)
Bouw is geimplementeerd.
Wish wordt in groep 5-6-7-8 uitgevoerd door twee
leerkrachten die daarvoor geschoold zijn.

WISH krijgt een vaste plek in de organisatie.
LEerkracht 5-6 gaat de training rots en water
volgen.

ICT Orienteren tabletonderwijs en een keuze maken voor
een methode/vorm/device in het verlengde van onze
visie. Opgenomen in het schoolplan

Implementeren ipads/tablets

Ondersteuningsplan SOP is gemaakt door IB en directie
Opgenomen in het schoolplan

Hanteren SOP. Ambities uit SOP met team
oppakken. Bespreken en beschrijven van het
aanname beleid.
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Schoolmaatschappelijk werk Samenwerking met gemeente, GGD en WSNS
bespreken en beter afstemmen. Gesprek met
gemeente is uitgevoerd door

doorlopend

Pedagogisch beleid WISH trainingen worden uitgevoerd in de bovenbouw.
Nieuwe vertrouwenspersoon wordt opgeleid i.v.m.
vertrek leerkracht.

doorlopend

                 
                 
Management medewerkers
Gesprekscyclus Eerste cyclus van 3 jaar is afgerond. Nieuwe cyclus

wordt opgestart. Leerkrachten beoordelen zichzelf en
vragen aan tenminste 1 iemand feedback d.m.v.
competentielijst.

Nieuwe cyclus wordt opgestart

Inwerkprogramma Geen nieuwe leerkrachten. Duo's helpen elkaar en
vragen hulp wanneer nodig. Directeur voert na 6
weken een evaluatiegesprek met de nieuwe
leerkracht

n.v.t. op dit moment

Functiemix            
Communicatie Schoudercom wordt gebruikt en team maakt gebruik

van alle functies uit het programma. Minimaal 1x per
week gebruik van de blog.

Nieuwe folder voor de school
Nieuw boekje welkom op school

Taakbeleid Doorlopend. Cupella wordt gebruikt om het taakbeleid
zichtbaar te maken.

     

Management middelen
Financiën Doorlopend Bij de Dommelgroep ligt de vraag of AFAS

aangepast kan worden zodat directeur beter
inzicht in de begroting heeft

Gebouw Prognose leerlingen in de gaten houden. School is
sterk groeiende.

Gesprek met kdv over samenwerking in de
toekomst. Aanpassing aan gebruik van
ruimtes.
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Strategie en beleid
Missie en visie Herijken missie en visie en nieuwe ambities stellen

voor de komende jaren.
In studiedagen gaan we hier mee aan de slag

Kwaliteitsbeleid Nieuw meerjarenplan wordt in gebruik genomen.
Audits worden uitgevoerd op scholen van Leijestroom
door het auditteam.
Kwaliteitsmonitor wordt ingevuld

Aanvraag voor audit doen.

                 
                 
                 
Leiderschap
Stijl van leidinggeven Gespreid leiderschap wordt uitgedragen.

Leerkrachten worden aangesproken op taken en
verantwoordelijkheden.

Team groeit in het werken binnen een PLG.
feedbackpack wordt ingezet

Persoonlijk leiderschap MLE net afgerond Meer inhoudelijke verdieping in Jeelo
Managementstructuur Overleg met manager kinderopvang is er te weinig.

De school is te klein om de managementstructuur aan
te passen. Wel is de directeur bewust bezig om het
eigenaarschap bij de leerkrachten te leggen.

Gesprek met kinderopvang en
overlegstructuur bespreken
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HOOFDSTUK 6. Jaarplan
Aan de onderstaande doelen (projecten) wordt gewerkt in het schooljaar 2019

Nr. Beleidsonderwerpen Kartrekker Betrokkenen Resultaat:
1. Zorg Claartje Team SOP wordt afgerond en de scholing van het team

wordt hierop afgestemd. Leerkrachten krijgen meer
handvatten voor meer- en hoogbegaafde kinderen.
De plusll maken een grotere groei door

2. Nieuw meerjarenplan, visie herijken
en ambities

Mayke en Claartje Team en MR De visie wordt herijkt en door het hele team gedragen
waarin de ambities zijn beschreven voor de komende
jaren
.

3. Visie op ICT binnen ons onderwijs
en tabletonderwijs

Janneke en
Norbert

Team Wij hebben een keus gemaakt welke tablets we bij
welke vakken en met welk doel inzetten. Daarbij sluiten
we aan op de faciliteiten die Jeelo en DIA toetsen
vragen.

4. Leesonderwijs en bieb op school Karin en Kelly Team en
biebouders

De bibiotheek is minimaal 2x per week open en wordt
door hulpouders/oma's verzorgd.
We werken met pasjes (leerlingenraad en bieb)
Leesconsulent verzorgt activiteiten in de groepen.
Leesniveau +

5. Ouderbetrokkenheid Mayke Team, MR, OC Er is een werkgroep verkeer opgericht waar twee
ouders in participeren. We vragen het BVL aan. We
hebben een gezamenlijke visie op de
ouderbetrokkenheid. Nieuwe ouders worden bewust
ingezet

6. Cultuur en muziek Sandra en Sanne Team en fanfare Cultuur: onderzoekend leren bevorderen bij leerlingen.
Leerkrachtgedrag die onderzoekend leren bevordert
wordt geoefend.
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Muziek: Sandra geeft muziekles in alle groepen. Zij
zorgt voor goed materiaal

Nr. Borging van beleidsonderwerpen Resultaat:
1.   Jeelo    Leerkrachten gaan meer deelnemen aan bijeenkomsten van Jeelo zodat zij de vragen daar kwijt

kunnen en nieuwe input krijgen om zich te verbeteren binnen het systeem van Jeelo.

2. Doorgaande lijn zelfstandig leren Van en met elkaar leren om de groepen en de leerlijnen op elkaar af te stemmen.

3.            

4.            

5.            

6.            
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HOOFDSTUK 7. Kwaliteitsmonitor
Met de Kwaliteitsmonitor wordt de stand van zaken met betrekking tot vele indicatoren periodiek en systematisch gevolgd. De indicatoren zijn
ontleend aan het Toetsingskader van de Inspectie Onderwijs.

Q1
A-S-O

Q2
N-D-J

Q3
F-M-A

Q4
M-J-J

Norm Bron Evaluatie

Onderwijsproces

Aanbod spelling Aanbod afgestemd
op behoefte
ll-populatie
     

           

Aanbod lezen Aanbod afgestemd
op behoefte
ll-populatie
     

           

Aanbod lezen Aanbod afgestemd
op behoefte
ll-populatie
     

           

Aanbod rekenen Aanbod afgestemd
op behoefte
ll-populatie
     

           

Zicht op ontwikkeling taal en
rekenen

Kennis en
vaardigheden van
ll’en in beeld
     

           

Zicht op ontw. andere
vakken?
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Didactisch handelen Planmatig handelen
afgestemd op
behoefte ll’en
     

           

Specifieke
aandachtspunten?

     

Ondersteuning Passend
onderwijsaanbod cfm
schoolprofiel
     

           

Samenwerking Info-uitwisseling met
scholen en ouders
     

           

Specifieke
aandachtspunten?

     

Toetsing en afsluiting Alle ll’en maken
toetsen cfm
voorschrift.
Ouders krijgen info.
Vervolgadvies voor
ll’en
     

           

Schoolklimaat

Veiligheid Jaarlijkse monitor tav
sociale, fysieke en
psychische
veiligheid. Zo nodig
actie
     

           

Pedagogisch klimaat Geen wettelijke
eisen.
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Poster
vertrouwenspersoon
zichtbaar in de
school

Specifieke
aandachtspunten?

     

Onderwijsresultaten

Eindopbrengsten Minimaal voldoen
aan de norm voor
onze ll-populatie
     

           

Tussenopbrengsten Minimaal voldoen
aan de norm voor
onze ll-populatie
     

           

Entree toets Minimaal voldoen
aan de norm voor
onze ll-populatie
     

           

Sociale en
maatschappelijke
competenties

Geen wettelijke
eisen.
     

           

Specifieke
aandachtspunten?

     

Vervolgsucces Geen wettelijke
eisen.
Eigen normen of
specifieke
aandachtspunten?
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Specifieke
aandachtspunten?

     

Kwaliteitszorg en ambitie
Kwaliteitszorg Kwaliteitsmonitor

wordt pdca
uitgevoerd
     

           

Kwaliteitscultuur Elke leraar werkt aan
professionele
verbetering
     

           

Verantwoording en dialoog Minimaal jaarlijkse
verantwoording aan
ouders,
medewerkers,
bestuur en overheid.
     

           

Specifieke
aandachtspunten? Bijv:
Ouderbetrokkenheid?
Medewerkerstevredenheid?
Leerlingtevredenheid?
Oudertevredenheid?

     

Projectplannen Projectplannen
worden pdca
uitgevoerd en
geborgd.
     

           

Financieel beheer
Continuïteit Kan op korte en

langere termijn (3 jr)
voldoen aan fin.
verplichtingen.
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Specifieke
aandachtspunten?

     

Doelmatigheid Gelden worden
doelmatig besteed.
     

           

Rechtmatigheid Gelden verkregen en
besteed cfm wet- en
regelgeving.
     

           

Specifieke
aandachtspunten?

     

Schoolfinanciën Budget wordt cfm
begroting besteed.
     

           

Specifieke
aandachtspunten?
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Inspectierapport 2015

Constateringen van de inspectie Actie Resultaat
1 1Geeft in het schoolplan weer hoe het

systeem van extra ondersteuning is ingericht
Opstellen SOP en informatie in schoolgids SOP is gemaakt en in de schoolgids staat

beschreven hoe het ingericht is voor ouders.
2 Muziek is weggezakt Aanvragen muzieksubsidie

Scholing leerkracht muziekdocent
Aanschaffen nieuwe muziekinstrumenten
en methode

De muzieksubsidie is in 2018 toegekend.
Sandra heeft de muziekopleiding afgerond
en nieuwe instrumenten aangeschaft.

3 Leerlingen kunnen nog meer eigenaar
worden van hun eigen leerproces

Kindrapport
Ouder-kind gesprekken
Inzicht in ontwikkeling voor leerlingen

Kindrapport is er en sinds 2017 ook voor
kleuters. Leerlingen vanaf groep 4 zijn vanaf
2017 altijd bij de gesprekken aanwezig.
Leerlingen en ouders hebben nog geen
inzicht in de resultaten.

4 Verbinding met ouders en leerlingen
verkleinen

Opzetten leerlingenraad
Werkgroepen met ouders
Interactieve informatieavonden
Nieuw communicatiemiddel
Meer inzetten van expertise ouders bij de
methode Jeelo.

Sinds 2016 is de leerlingenraad up and
running. Dit maakt de afstand tussen school
en leerlingen kleiner. We werken echt
samen aan verbetering. Werkgroep ouders
voor verkeersveiligheidslabel. Sinds 2016 is
Schoudercom het communicatieplatform.
Ouders vullen een talentenkaart in.

5 Onderwijsproces verbeteren. Inzicht in leerkrachtgedrag die de hogere
denkvaardigheden stimuleert. Iedere
leerkracht heeft in beeld welk
leerkrachtgedrag al eigen is en welk
gedrag nog verbeterd kan worden.

Kijkwijzer leerkrachtgedrag hogere
denkvaardigheden. Directeur is gaan
observeren in de groep waardoor iedereen
inzicht kreeg in zijn/haar eigen
leerkrachtgedrag

6 Onderwijsleerproces Met behulp van casussen zullen wij het
team inzicht verschaffen in de diverse
zorgniveau ’s. Wanneer een kind van
niveau 2 in niveau 3 komt. We zullen daar
met het team criteria voor opstellen. Wij

De IB-er heeft een studiedag de tijd
genomen om verschillende casussen te
bespreken. De zorgniveau's zijn structureel
opgenomen in het groepsoverzicht zodat er
geen twijfel meer over kan bestaan.
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maken ook afspraken over waar taken en
verantwoordelijkheden liggen

7 Onderwijsleerproces Meer structuur en een doorgaande lijn
betreft het registreren en het omgaan met
de methode gebonden toets resultaten. Op
deze manier evalueren wij naast de
groepsoverzichten het aanbod en de
tussenresultaten op individueel niveau.

In het team is besproken hoe ieder de
leerlingen volgt wat betreft de
methodegebondentoetsen. Het team heeft
besloten dat zij dit op hun eigen manier
doen en hebben sterke punten gedeeld en
overgenomen.

8                  
9                  
10                  

Collegiale audit 20

Constateringen van de auditcommissie Actie Resultaat
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
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Trendanalyse over de periode 2015 – 2018
Geef een overzicht van onderwijsresultaten over de afgelopen 3 jaar mbt eindtoets en tussenopbrengsten en geef daarbij een analyse en
toelichting.

Zie bijlage voor toelichting
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Tevredenheidsonderzoek

Ouderonderzoek 2017 (gemiddelde score alle scholen     / eindscore school 8,2)

Sterke punten Verbeterpunten

1 Contact tussen school en ouders De weg tussen huis en het kindcentrum is veilig voor mijn kind

2 Informatie die we krijgen vanuit school Ouderpopulatie en betrokkenheid bij school

3 Kleinschaligheid en betrokkenheid leerlingen      

Conclusies:      

Leerlingonderzoek 2017 (gemiddelde score alle scholen     / eindscore school 8,1)

Sterke punten Verbeterpunten

1 De juf of meester helpt mij goed Wat ik leer vind ik leuk en interessant

2 Ik word niet gepest door andere leerlingen Meer samenwerken

3 Ik voel dat ik ergens bij hoor, ik word niet buitengesloten Korte instructies, saaie lange uitleg

Conclusies:      

Medewerkersonderzoek 2017 (gemiddelde score alle scholen     / eindscore school 7,9)

Sterke punten Verbeterpunten

1 De sfeer in de inrichting past bij onze visie Ik ben in staat alle kinderen, ook met andere ontwikkelbehoeften, te
bieden wat zij individueel nodig hebben

2 In het kindcentrum is er voldoende gelegenheid om van elkaar
te leren

Op school wordt gepraat over anderen m.n. in ongunstige zin (6 soms)

3            

Conclusies:      
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Ontwikkelingen 2017 – 2019
Ontwikkelingen die in de komende beleidsperiode een rol spelen en in het schoolbeleid zijn verwerkt.
Landelijke ontwikkelingen
Passend onderwijs
Subsidie kleine scholen
Subsidie werkdruk
Veranderingen in de CAO

Regionale ontwikkelingen
Eventuele fusie met een andere stichting
Veel aanwas van omliggende grote scholen i.v.m. kleinschaligheid

Plaatselijke ontwikkelingen
Veel nieuwbouw in Cromvoirt en het dorp trekt jonge gezinnen aan

Plezierig Presteren ©



SWOT analyse 18

Sterktes van de school (intern) Zwaktes van de school (intern)
1 Ervaren stabiel team 1 Opbrengsten fluctueren door kleine groepen
2 Goed veilig pedagogisch klimaat 2 Aantrekken zorgleerlingen door kleine groepen
3 Mooi gebouw dat onderwijs versterkt 3 Verschillende groepen ouders (af en toe wrijving)
4 open podium, ruimte voor talenten 4 Leerlingen meer laten voordragen (spreekbeurten,boekpromtie)
5 Jeelo, werken gericht op proces en samenwerking 5 Afstemmen mannier van werken leerkrachten (oc)
6 Differentietatie groepsoverstijgend 6 Grenzen stellen en keuzes maken (balans)
7 Jong en oud leert van elkaar 7 Familie sfeer onder collega's. Kritisch feedback geven
8 Positieve ouderbetrokkenheid. open volledige communicatie 8 Communicatie naar ouders over leerdoelen van het kind
9 Aandacht voor de individuele leerling 9      
10 Vernieuwend leermateriaal 10      
Kansen van de school (extern) Bedreigingen van de school (extern)
1 Nieuwbouw in het dorp 1 Nieuwbouw in het dorp
2 Goede PR door bestaande ouders en dorpsgenoten 2 Kleine scholen subsidies (wegvallen geldstroom)
3 Move samenwerking is heel positief 3 Lucht van de gymzaal
4 Grotere groepen - andere organisatie 4 Externe ambities vanuit stichting bewaken
5 Onderwijsassistent inzetten (efficientie) 5 Meer vraaggestuurd dan aanbodgestuurd
6 Door ontwikkelen WISH 6 Aantrekken zorgleerlingen
7 Aansluiting VO 7 Verkeersveiligheid
8 Meerbegaafdheid 8 Grote groep 1-2
9 Ouderbetrokkenheid 9      
10       10      
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Eigen bijlagen en/of toevoegingen

*VRIJE ZONE*

Verwijder deze tekst en plaats uw eigen tekst, afbeeldingen en/of tabellen.
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