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1 Inleiding
De indeling van ons schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de Stichting Kempenkind
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. Ons schoolplan beschrijft globaal
onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer gedetailleerde beschrijving naar
bijlagen.

Bijlagen

1. Schoolgids

2 Schoolbeschrijving

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Stichting Kempenkind

College van Bestuur:  Hans Derks en Maaike Jacobs

Adres + nr.:  Mortel 1

Postcode + plaats:  5521 TP Eersel

Telefoonnummer:  0497/516337

E-mail adres:  info@kempenkind.nl

Website adres:  www.kempenkind.nl

Gegevens van de school  

Naam school:  Basisschool Wereldwijs

Directeur:  Ilse Wielockx

Adres + nr.:  Pankenstraat 1

Postcode + plaats:  5527 VA Eersel

Telefoonnummer:  0497/512732

E-mail adres:  info@basisschoolwereldwijs.nl

Website adres: www.basisschoolwereldwijs.nl

De directie vormt samen met drie collega’s, die de taak van managers van een ontwerp op zich hebben genomen
(pedagogisch ontwerp, didactisch ontwerp en betekenisvol ontwerp), het managementteam (MT) van de school. De
manager van betekenisvol ontwerp neemt waar wanneer de directeur afwezig is. Onze school wordt bezocht door 288
leerlingen. Van deze leerlingen heeft 13% een gewicht: 15 leerlingen hebben een gewicht van 0,3 en 22 leerlingen
een gewicht van 1,2. De kenmerken van de leerlingen hebben we beschreven in de analyse populatie (zie bijlage). De
consequenties hiervan voor onze organisatie en ons onderwijs staan beschreven in het Zorgondersteuningsplan
(ZOP). Onze school staat in Eersel Zuid-Oost. Een gemêleerde wijk zowel met huur- als koopwoningen. Het
opleidingsniveau van onze ouders is ons bekend.

Bijlagen

1. Populatie Wereldwijs

3 Sterkte-zwakteanalyse

Basisschool Wereldwijs

Schoolplan 2019-2023 4



Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema:

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

1. Een sterk onderwijsconcept middels IPC. 
2. De diversiteit en multiculturele populatie

(afspiegeling van de maatschappij).
3. Toekomstgericht en eigentijds onderwijs.
4. Het enthousiasme, gedrevenheid, diversiteit en

collegialiteit van het team.
5. Genomen initiatieven ter ontplooiing van de brede

competenties van de kinderen (bv. Plusklas,
Klusklas, Gouden weken enzovoort).

6. Communicatie via Social Schools.
7. Binnen de school wordt breed invulling gegeven aan

passend onderwijs middels concretisering 1-
zorgroute, vroegtijdig signaleren en opbrengstgericht
werken.

8. Er is een lerende, professionele organisatie met
gestructureerde manier van vergaderen.

9. Het gebouw biedt mogelijkheden om ons
schoolconcept te verstevigen en directe
samenwerking tussen scholen, kinderopvang, KCE
en overige onderwijs- en
hulpverleningsprofessionals.

10. Gezonde financiële situatie.
11. Opleidingsschool.
12. Een heldere innovatieve visie met beleidsplan op

ICT en I-coach met een goede infrastructuur en
grote diversiteit aan middelen/mogelijkheden.

13. Veiligheidsbeleid met coördinatoren en
vertrouwenspersonen.

14. Doorgaande lijn van techniek.

1. De verkeersveiligheid rondom de school door
gebruikers.

2. Diversiteit tussen kennis en vaardigheden van
leerkrachten.

3. Duurzaamheid huisvesting.
4. Communicatie tussen geledingen, formeel en

informeel.
5. Buitenspeelgebied.
6. Handelen uit angst en onzekerheid.
7. Controle willen behouden. 
8. Het ervaren van werkdruk door collega’s.
9. Schrijfonderwijs i.v.m. digitalisering
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KANSEN BEDREIGINGEN

1. Het beschrijven en borgen van de
ondersteuningsstructuur middels een
ondersteuningsbeleidsplan (OBP).

2. Het bewust bezig blijven met optimalisatie rondom
interne en externe communicatie.

3. Het voeren van ontwikkelgesprekken tussen kind-
leerkracht-ouder.

4. Beleid en doorgaande lijn op NT2-onderwijs en
praktijkgerichte leerlingen.

5. Eigenaarschap van leerlingen en leerkrachten
vergroten.

6. Educatief partnerschap van alle ouders.
7. Verbinding zoeken met omgeving en bedrijven.
8. Professionaliseren rondom zorggebieden.
9. Leerkrachten meer kennis geven over leerlijnen.

10. PR van de school.
11. Van product- naar procesgericht onderwijs.
12. Vormgeven van rapportage/portfolio.
13. Het profileren van het team naar buiten en hiermee

het trots zijn op onze school laten zien.

1. Beeldvorming rondom onze school. 
Veranderende maatschappij en de invloed hiervan
op ons onderwijs.

2. Lerarentekort met het oog op vervangingen. 
Bureaucratie van de gemeente/overheid waardoor
aanvragen van gelden lang blijven liggen of te kort
schieten.

3. Prognose krimp.
4. Onvoldoende lef en durf. 
5. Ontwikkelingen binnen onze school vragen

flexibiliteit en veerkracht van ons team.
6. Traject bestellingen via DAS.
7. Verantwoordelijkheidsgevoel.
8. Afhankelijkheid van specialisten binnen het team. 

Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2019-2023 willen we met de volgende ontwikkelingen rekening
houden:

Engels in het onderwijs
Nieuwe ontwikkelingen in onze samenleving: sociale media, milieu, klimaat, burgerschap, migratie enzovoort.
Doorlopende wisselingen binnen de teamsamenstelling.
Ingezette en opgebouwde kennis behouden.
Veranderende rol van de leerkracht. 
Aspirant lid Brainportschool. 
Stimuleren van motorische ontwikkeling/schrijfonderwijs. 

Bijlagen

1. SWOT

4 De missie van de school
Basisschool Wereldwijs is een reguliere basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We hanteren het
stamgroepensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind. We werken in vier clusters. 
In cluster 1 zitten kinderen van 4 tot 6 jaar. 
In cluster 2 zitten kinderen van 6 tot 8 jaar. 
In cluster 3 zitten kinderen van 8 tot 10 jaar. 
In cluster 4 zitten kinderen van 10 tot 12 jaar.                                                          
Wereldwijs staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. We stemmen af op de
behoefte van elke kind, tenzij ons schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij het kind niet de juiste ondersteuning
kunnen bieden. 
Ons doel is de kinderen op cognitief en sociaal vlak voor te bereiden op de veranderende maatschappij. 
In de ochtend bieden we de instrumentele vakken (taal, rekenen, spelling) aan. 
In de middagen werken we met het International Primary Curriculum (IPC) waarin de overige vakken aan bod komen
als zaak- en creatieve vakken, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling via de persoonlijke doelen. 
In cluster 1 wordt er gedurende de hele dag gewerkt middels International Early Years Curriculum. (IEYC).  
We willen de kinderen opvoeden tot volwaardige en respectvolle wereldburgers. 
Lichamelijke opvoeding wordt gegeven door de combinatiefunctionaris en de  groepsleerkracht. 
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Rust, regelmaat en consequent handelen dragen we hoog in het vaandel. 
Op basisschool Wereldwijs heerst een professionele en warme cultuur. 
Op Wereldwijs werken we samen aan toekomstgericht spelen, leren en ontwikkelen. 
We willen dat ieder kind weet dat het gezien, gehoord en gevoeld wordt, zodat het kan ontdekken wie het wil zijn en
beseft dat het mag zijn wie hij/zij is. We sluiten aan bij de capaciteiten en talenten van ieder kind. 
Elk kind is (mede)eigenaar van zijn eigen leerproces. Wij leren kinderen omgaan met diversiteit en stemmen af op de
individuele ondersteuningsbehoeftes van ieder kind. We ontwikkelen het vermogen om oplossingsgericht te denken
en te werken. De kinderen leren spelenderwijs om samen te leven en samen te werken. 
Op Wereldwijs leert ieder kind zijn eigen authenticiteit kennen, om autonoom te kunnen handelen en om de ander op
een respectvolle en waardige manier te ontmoeten, met het besef dat iedereen eigen waarden en opvattingen heeft:
iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen!

Onze slogan :
Samen toekomstgericht spelen, leren en ontwikkelen.

Onze kernwaarden:

Talent gericht

Op Wereldwijs werken we samen aan de ontwikkeling van kwaliteiten en talenten en bieden we de
kinderen de ruimte om tot een brede ontwikkeling en ontplooiing te komen. Op basis daarvan
arrangeren we onderwijs- en ondersteuningsbehoeften op maat.

Sociaal gericht

Op Wereldwijs leren we respectvol met elkaar om te gaan en diversiteit te waarderen en leren we
sociaal vaardig en waardig te denken en te handelen.

Leren leren

Leren is het bewust of onbewust verkrijgen van (nieuwe) kennis, gedrag en vaardigheden in een
veilig klimaat dat aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling. Dit is een continu proces door
middel van experimenteren, observeren en reflecteren van en met elkaar om betekenis te geven aan
de wereld om ons heen. Op Wereldwijs vinden we het belangrijk dat kinderen goed leren leren en
goede leervaardigheden ontwikkelen waarbij ze de leerstrategieën hanteren en hun executieve
functies op juiste wijze in kunnen zetten.

Wereldwijs

Op Wereldwijs maken we kinderen wegwijs in een snel veranderende wereld ( ook digitaal) zodat ze
contextrijk, ervaringsrijk en initiatiefrijk hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen, ontwerpen en
onderzoeken.

Wereldburgerschap

Op Wereldwijs hebben we een cultuur van waarde(n) en normen en gaan we waarderend om met
elkaar, waarin we respectvol omgaan in het ‘waarderen in diversiteit’. Als leerlingen diversiteit en het
unieke van henzelf en eenieder erkennen en waarderen, zien wij dat als een mooie stap richting
wereldburgerschap in onze gemêleerde samenleving.

Creativiteit

Op Wereldwijs werken we aan de creatieve ontwikkeling van kinderen door in onze activiteiten een
onderzoekende en ondernemende houding te stimuleren. We leren de kinderen initiatief te tonen, te
denken buiten de gebaande paden en van perspectief te wisselen, het toepassen van creatieve
technieken (brainstormen, associëren, onverwachte verbindingen leggen), het durven nemen van
(verantwoorde) risico’s en het kunnen zien van fouten als leermogelijkheden.

5 Onze parels
Onze school levert basiskwaliteit, maar onze school heeft ook veel toegevoegde waarde (eigen kwaliteitsaspecten).
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Het meest trots zijn we op onze parels: 

Parel Standaard

Op onze school werken we van groep 1 tot en met groep 8 met het
International Primary Curriculum.

OP1 - Aanbod

Op onze school hebben we een plusklas, een NT2-klas en een klusklas om
te voorzien in de behoeftes van alle kinderen.

OP4 - (Extra) ondersteuning

Op onze school heerst er een aangenaam pedagogisch klimaat tussen
leerlingen, leerkrachten en ouders.

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Als Brainportschool investeren wij voortdurend in ICT/media; infrastructuur,
middelen, aanbod en doorgaande leerlijnen.

OP1 - Aanbod

Op onze school werken we met een veiligheids- en anti-pestbeleid. SK1 - Veiligheid

Op onze school bieden we Engels aan van groep 1 tot en met groep 8. OP1 - Aanbod

6 De grote doelen voor de komende vier jaar
Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) verbeterthema’s vastgesteld. 

Streefbeelden

1. Op basisschool Wereldwijs werken we schoolbreed middels International Primary Curriculum (IPC).

2. Op onze school is constante aandacht voor veranderingen/vernieuwingen in ICT, mediawijsheid en social
media en wordt dit ingebed in ons huidige onderwijs.

3. Op onze school kunnen we effectief omgaan met verschillen tussen leerlingen en aansluiten bij onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften.

4. Binnen onze school communiceren we op heldere, directe wijze, zowel intern als extern.

5. In onze school krijgen alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 Engels onderwijs.

7 Onze visie op lesgeven
Op Wereldwijs krijg je onderwijs, waarin je als kind jezelf ontwikkelt om ‘wereldwijs’ te worden in deze nieuwe en snel
veranderende maatschappij. Het team van Wereldwijs ondersteunt, daagt uit en draagt bij om ieder kind op een
verantwoorde wijze ‘Wereldwijs wegwijs’ te maken om op deze manier een echte wereldburger te worden.  
Binnen ons onderwijs staan de 21e eeuwse vaardigheden centraal. Daarin hebben wij als team een visie op
onderwijs, spelen, leren en ontwikkelen, vastgesteld aan de hand van onderstaande pijlers:

Talent gericht: Op Wereldwijs werken we samen aan de ontwikkeling van kwaliteiten en talenten en bieden
we de kinderen de ruimte om tot een brede ontwikkeling en ontplooiing te komen. Op basis daarvan
arrangeren we onderwijs- en ondersteuningsbehoeften op maat.
Sociaal gericht: Op Wereldwijs leren we respectvol met elkaar om te gaan en diversiteit te waarderen en
leren we sociaal vaardig en waardig te denken en te handelen.
Wereldwijs: Op Wereldwijs maken we kinderen wegwijs in een snel veranderende wereld (ook digitaal) zodat
ze contextrijk, ervaringsrijk en initiatiefrijk hun kennis en vaardigheden ontwikkelen, ontwerpen en
onderzoeken.
Leren leren: Leren is het bewust of onbewust verkrijgen van (nieuwe) kennis, gedrag en vaardigheden in een
veilig klimaat dat aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling. Dit is een continu proces door middel van
experimenteren, observeren en reflecteren van en met elkaar om betekenis te geven aan de wereld om ons
heen. Op Wereldwijs vinden we het belangrijk dat kinderen goed leren leren en goede leervaardigheden
ontwikkelen waarbij ze de leerstrategieën hanteren en hun executieve functies op juiste wijze in kunnen
zetten.
Wereldburgerschap: Op Wereldwijs hebben we een cultuur van waarden en normen waarin we respectvol
omgaan met het ‘waarderen van diversiteit’. Als leerlingen diversiteit en het unieke van henzelf en eenieder
erkennen en waarderen, zien wij dat als een mooie stap richting wereldburgerschap in onze gemêleerde
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samenleving.
Creativiteit: Op Wereldwijs werken we aan de creatieve ontwikkeling van kinderen door in onze activiteiten
een onderzoekende en ondernemende houding te stimuleren. We leren de kinderen initiatief te tonen, te
denken buiten de gebaande paden en van perspectief te wisselen, het toepassen van creatieve technieken
(brainstormen, associëren, onverwachte verbindingen leggen), het durven nemen van (verantwoorde) risico’s
en het kunnen zien van fouten als leermogelijkheden.

8 Onze visie op identiteit
Wij zijn een Rooms Katholieke school en de aandacht voor verschillende levensbeschouwelijke identiteit(en) komt
aan bod in onze onderwijsprogramma’s. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een
diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten
die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

9 Onderwijskundig beleid
De identiteit van onze school 
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. We besteden  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.

Burgerschapsvorming 
Op Wereldwijs hebben we een cultuur van waarden en normen waarin we respectvol omgaan in het ‘waarderen in
diversiteit’. Als leerlingen diversiteit en het unieke van henzelf en eenieder erkennen en waarderen, zien wij dat als
een mooie stap richting wereldburgerschap in onze gemêleerde samenleving. 
Op onze school richten wij ons op de sociale ontwikkeling van kinderen, waarbij we ze willen vormen middels
democratisch burgerschap, participatie in de maatschappij, vrijheid van levensovertuiging en het vormen van culturele
ontwikkeling. 

Aanbod aan onze kinderen 
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. 
Leerkrachten stellen aan het begin van het jaar hun weekrooster vast, hiervoor krijgen ze richtlijnen vanuit het MT. Na
goedkeuring kan er op deze manier gewerkt worden, hiermee borgen we vrijheid in gebondenheid. De lesroosters zijn
terug te vinden in Parnassys of Mijn Kleutergroep.  
Extra ondersteuning 
Binnen onze school geven wij kinderen extra ondersteuning die dit nodig hebben op basis van vastgestelde
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Hiervoor is de cyclus van de 1-zorgroute doorlopen en ligt er in documenten
vast was het uitstroomperspectief, het uitstroomprofiel en de handelingswijze is om deze doelen te bereiken. Dit
geven wij handen en voeten door de ontwikkeling van leerlingen met extra ondersteuning op zorgniveau 2 te
documenteren in een groeidocument en/of OPP. Veelal zijn hier externe partners binnen ons netwerk bij betrokken
vanuit hun expertise. Je kunt hierbij denken aan CPO (Centrum Passend Onderwijs), Taalbrug (SO cluster 2), CJG
(Centrum Jeugd en Gezin, GGD (Gezondheidsdienst) enzovoorts.  
Dit kan zowel voor praktijkgerichte leerlingen zo zijn of meer- en hoogbegaafden. Daarnaast maken we ook
aanpassingen in ons aanbod gericht op kinderen met problematiek van diverse aard.  
Structureel hebben we hier invulling aan gegeven door een interne plusklas, interne klusklas en een NT2 groep.
Hiermee bedienen we gemiddeld 70 leerlingen van onze school. Dit betekent een aanpassing in onderwijsaanbod
voor 24 % van onze populatie. 
Tevens wordt jaarlijks in beeld gebracht hoe de procentuele verdeling is van onze populatie over de zorgniveaus en
wordt dit meegenomen in de analyse. 

Vakken en methodes 
De vakken, methodes en toetsen die we gebruiken hebben we opgenomen in de schoolgids. ( zie inleiding) 
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Voor taalonderwijs gebruiken we de methodes Veilig Leren Lezen (groep 3), Taal Actief, Timboektoe (groep 4-8) en
Nieuwsbegrip XL; bij het rekenonderwijs gebruiken we Wereld in getallen (groep 3-8). Voor de zaakvakken gebruiken
we het International Primary Curriculum (IPC) en de verkeersmethode. En voor de groepen 1 en 2 gebruiken we Early
Years (IEYC).

Bij het taal- en rekenonderwijs gebruiken wij de digitale verwerkingssoftware. 

Taalleesonderwijs 
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt –op basis van de leerlingenpopulatie- veel aandacht in ons curriculum. In ons
taalbeleidsplan, wat in ontwikkeling is, hebben we beschreven hoe we omgaan met leerlingen met taalachterstand. In
het algemeen krijgen zij extra instructie, extra aanbod en extra tijd in de klas en buiten de klas van de NT2 specialist. 

Rekenen en wiskunde 
We besteden veel aandacht aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. Het automatiseren
richt zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). Daarnaast besteden we extra aandacht aan
redactiesommen en het praktijkgerichte rekenen. Dit om inzichten te verwerven.  

In het rekenbeleidsplan is te lezen dat we structureel extra oefenen en toetsen op het automatiseren van de tafeltjes
en de basisvaardigheden. 

Wereldoriëntatie  
Wij werken op onze school met het International Early Years Curriculum (IEYC groep 1-2) en het International Primary
Curriculum (IPC groep 3-8). Hierbinnen werken we aan units. Een unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak-
en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IEYC/IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden.
Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit
verschillende invalshoeken.

Verkeer
Basisschool Wereldwijs is in het bezit van een zilveren Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL). Dit label is een
kwaliteitskeurmerk. Dit betekent dat we naast onze verkeerseducatie ook een verkeersveilige omgeving willen
creëren in samenwerking met de gemeente en onze KCE-partners. Jaarlijks wordt er een activiteitenplan opgesteld.
Markeringen op de weg, borden en/ of verkeersaanwijzingen kenmerken onze schoolomgeving. 

Creatieve vorming 
Naast dat we middels IEYC/IPC aan de creatieve vakken werken, werken we ook aan de creatieve ontwikkeling van
kinderen door in onze activiteiten een onderzoekende en ondernemende houding te stimuleren. We leren de kinderen
initiatief te tonen, te denken buiten de gebaande paden en van perspectief te wisselen en het toepassen van creatieve
technieken. Daarnaast vinden wij het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige
aspecten en dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen
en waarderen.  

Bewegingsonderwijs 
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Dit is wat ons betreft een zaak van hoofd, hart
en handen. We hebben voor de uren lichamelijke opvoeding een combinatiefunctionaris voor groep 3 t/m 8. In de
pauzes werken we aan de hand van een eigen beweegprogramma. Hierin leren kinderen binnen een bepaalde
structuur basisvaardigheden aan. Ook ligt er een plan om het schoolplein opnieuw in te richten om kinderen nog meer
aan te zetten tot bewegen en bewegend leren. 
Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen. Om dit vorm te
geven bieden we incidenteel lessen Rots en Water aan. 

Wetenschap en techniek 
Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek.
Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan techniek. Bij de activiteiten techniek
leren onze leerlingen te ontdekken, onderzoeken en te ontwerpen. Techniek staat structureel weggezet binnen IPC.
Techniekcoaches ondersteunen de extra activiteiten. ( van groep 1 t/m groep 8)

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. 
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De Engelse taal leren we de leerlingen van jongs af aan ( groep 1 t/m groep 8). We schaffen hiervoor een nieuwe
methode aan en implementeren deze binnen IPC. 

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, door deze zo effectief mogelijk
in te zetten. Dit wordt afgestemd op de behoeften van de klas. 

Pedagogisch-didactisch handelen 
Op Wereldwijs hechten we waarde aan een goede pedagogische basis, waarin kinderen zich veilig voelen en
leerkrachten weten hoe ze pedagogisch sensitief en responsief kunnen handelen, zowel voor de gehele groep als
voor individuele kinderen. Als leerkrachten zijn we ons bewust van de basisbehoeften van kinderen aan ‘relatie,
competentie en autonomie’ en investeren we in de pedagogische vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Voor een
goede pedagogische basis voor ieder kind, vinden we samenwerking en afstemming met ouders van groot belang.
Voor de ontwikkeling van de instrumentele vaardigheden van kinderen hebben we op Wereldwijs voor alle
instrumentele vakken (rekenen, taal, lezen, spelling, schrijven, woordenschat) goede doorgaande leerlijnen van groep
een tot en met acht. We gaan in iedere klas om met diversiteit tussen leerlingen in de leervakken en streven naar een
differentiatie waarin we passend arrangeren en tegemoet komen aan de specifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van ieder kind. Dat is voor ons de kern van Passend Onderwijs: passend onderwijs
arrangeren voor ieder kind. Kwaliteit van het onderwijs in de instrumentele vakken, vraagt om goede didactische
kennis en vaardigheden van iedere leerkracht, waarvoor we ons steeds inspannen. Voor het bieden van onderwijs op
maat, werken we in samenwerking met de interne begeleider aan een continuüm in ondersteuning, waarbij we in
iedere groep drie niveau’s onderscheiden: basiskwaliteit, intensieve- en extra ondersteuning.

Afstemming 
We gaan in iedere klas om met diversiteit tussen leerlingen en streven naar een differentiatie waarin we passend
arrangeren en tegemoet komen aan de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van ieder kind. Dat is voor
ons de kern van Passend Onderwijs: passend onderwijs arrangeren voor ieder kind. Kwaliteit van het onderwijs in de
instrumentele vakken, vraagt om goede didactische kennis en vaardigheden van iedere leerkracht, waarvoor we ons
altijd inspannen. De instructie wordt gegeven aan de hand van het model Directe Instructie. Voor het bieden van
onderwijs op maat, werken we in samenwerking met de interne begeleider aan een continuüm in ondersteuning,
waarbij we in iedere groep drie niveau’s onderscheiden: basiskwaliteit, intensieve- en extra ondersteuning.

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 en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van
MijnKleutergroep, het LVS ParnasSys (cognitieve ontwikkeling) en het LVS Zien (sociale ontwikkeling). Omdat we
opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar
nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. In ons
ZOP staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven (zie bijlage). In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) (zie
bijlage) staat beschreven welke basisondersteuning we kunnen leveren en welke extra ondersteuning.

Wij zorgen voor adequate doorstroom en hebben jaarlijks in beeld hoeveel leerlingen de basisschoolloopbaan
verlengen in groep 1 en 2 (<0%), hoeveel leerlingen doubleren (<1.3 %) en hoeveel leerlingen 12 jaar of ouder 
(<2,4%) zijn op de peildatum. (gegevens 2018) 
Om voor een goede doorstroom te zorgen maken wij gebruik van warme overdrachten; zowel van voorschool naar
primair onderwijs, POPO (tussentijdse in- en uitstroom), POVO, leerjaar, duo-partners, PO naar de thuissituatie, bij
verwijzing. 

Binnen ons onderwijs geven wij adequaat les en differentiëren wij. Wij houden zicht op ontwikkeling en voortgang
middels registratie- en volgsysteem. Wanneer stagnatie of stabilisatie wordt waargenomen bij de analyses, wordt er
direct gehandeld door te analyseren en een plan van aanpak te formeren. 

Zorgstructuur

We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen voortdurend middels de cyclus van de 1-zorgroute, aangezien we
streven naar een ononderbroken ontwikkeling. 
Deze ontwikkeling wordt gevolgd middels handelingsgericht werken. Concreet zie je dit onder andere terug in
klassenobservaties, leerlingbesprekingen, ondersteuningsteams en groepsbesprekingen. De stem van de leerling
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wordt hierin steeds belangrijker en we zien ouders als een gelijkwaardige gesprekspartner, die vroegtijdig betrokken
worden in het proces.  
De groepsbesprekingen worden vorm gegeven door deze te koppelen aan de gesprekkencyclus, op deze manier
kunnen we het opbrengstgericht werken in beeld brengen, evenals handelingsvaardigheden van de leerkracht en
daarbij behorende doelstellingen, en handelingsgerichte inhoudelijke aanpak met interventies. Deze gesprekken
worden gevoerd door directie en intern begeleider samen met de desbetreffende leerkracht.  

Passend onderwijs 
Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zo
veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht
hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en voor sommige leerlingen met specifieke
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften op het geven van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel
(zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen bieden. 

Toetsing 
Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. Mijnkleutergroep en het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden
ingevoerd in Mijnkleutergroep en het LVS ParnasSys. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda
en de Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd
over de toetsresultaten. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (Route8). Ouders en leerlingen krijgen
in groep 7 een voorlopig VO-advies en in groep 8 een eind VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we
beschreven in de schoolgids.

Opbrengsten 
We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name begrijpend lezen, rekenen en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen 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 tussentoetsen en de sociale resultaten. Jaarlijks ontwerpen we een
overzicht van normen en toetsuitslagen (zie bijlage). Op basis van een analyse stellen we interventies vast.
Daarnaast beschikken we over een overzicht met andere kengetallen. Om de ononderbroken ontwikkeling te
waarborgen hanteren we normen voor verlengen (12%), zittenblijven (3%) en schoolloopbaan (5%). Als de normen
overschreden worden, stellen we interventies vast.

Brainportschool 
Door nauwer samen te werken met bedrijven en organisaties in de eigen omgeving, zullen de lessen in de klas beter
aansluiten op dagelijkse realiteit buiten de school. Leerlingen worden zo beter opgeleid voor een succesvolle
loopbaan in de Brainport regio. Het komt erop neer dat leerlingen zich meer gaan toeleggen op onderzoeken,
ondernemen en ontwerpen vanuit een betekenisvolle omgeving. 

International Primary Curriculum 
Op basisschool Wereldwijs werken we met het International Primary Curriculum (IPC). IPC is een lesaanpak vanuit
een curriculum voor zaakvakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en creatieve vakken, zoals tekenen en
handvaardigheid. De aanpak is ontwikkeld voor Nederlandse basisscholen die kinderen effectiever willen laten leren.
Internationalisering is overal in verweven.

Basisschool Wereldwijs

Schoolplan 2019-2023 12



Kwaliteitsindicatoren

1. Kenmerkend voor onze school is dat er op de gehele school gewerkt wordt met IPC (International Primary
Curriculum).

Op onze school geven wij passend onderwijs en sluiten wij aan bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
van kinderen 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP4 - (Extra) ondersteuning

3. Bij ons op school hebben we een plusklas, klusklas en NT2-klas, om kinderen te voorzien in hun behoeften.

Op onze school zorgen we voor een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen. Deze ontwikkeling wordt
gevolgd middels een staande zorgstructuur en registratiesysteem. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP4 - (Extra) ondersteuning

Op onze school werken we resultaatgericht. Dit doen we door te werken met streefdoelen, analyses en
gespreksvoeringen. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

6. Onze school besteedt expliciet aandacht aan techniek, middels een vaststaande leerlijn.

Binnen onze school verwerken onze leerlingen gedifferentieerd hun leerstof op een eigen Chromebook. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

8. Op onze school hebben we leerlijnen voor specifieke vaardigheden, zoals programmeren, mediawijsheid,
zelfstandig werken en samenwerken.

9. Onze school biedt een breed aanbod met behulp van eigentijdse methodes.

10. Ter stimulans van de sociaal emotionele ontwikkeling en groepsdynamica maken we structureel gebruik van
een jaarprogramma.

11. Binnen onze school bestaat de mogelijkheid tot inzet van Rots en Water door onze getrainde leerkrachten.

Beoordeling

De kwaliteitsindicatoren worden een keer per twee jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan
(WMK-PO) adhv de Arbomeester.

Daarnaast zijn er jaarlijks themagerichte QuickScans die afgenomen worden om de kwaliteit en ontwikkeling in beeld
te brengen. Deze worden cyclisch afgenomen. 

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,71

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,4

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3,15

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 3,44

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 3,88

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1) 3,33

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 3,17

Basisschool Wereldwijs

Schoolplan 2019-2023 13



Aandachtspunt Prioriteit

Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

hoog

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs laag

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van de groep als geheel

gemiddeld

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

hoog

De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte ontwikkeling laag

De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau
van de leerlingen

hoog

De leraar zorgt voor een heldere uitleg van de leerstof hoog

De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling
afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

gemiddeld

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

hoog

De ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van de leerlingen gemiddeld

De leerlingen worden betrokken bij het realiseren van een positief schoolklimaat gemiddeld

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale competenties gemiddeld

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie verwacht mag worden

laag

Bijlagen

1. SchoolOndersteuningsProfiel
2. Populatie
3. Taalbeleidsplan (nog niet toegevoegd, in ontwikkeling)
4. Rekenbeleidsplan (nog niet toegevoegd, in ontwikkeling)
5. NT2-beleid (in ontwikkeling)
6. Zorgplan (nog niet toegevoegd, in ontwikkeling)
7. IPC
8. Database CPO

10 Personeelsbeleid
Integraal personeelsbeleid 
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school, en aan de vastgestelde competenties. De
competenties en criteria waarop we ons richten hebben we vastgelegd.

 We gaan uit van de volgende competenties:

1. Efficiënt gebruik leertijd
2. Pedagogisch handelen
3. Didactisch handelen
4. Afstemming (HGW)
5. Klassenmanagement
6. Opbrengstgericht werken
7. Beroepshouding
8. Communicatie

Gesprekkencyclus
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Op basis van competenties van de leerkracht worden leraren ingeschaald als start-, basis- en vakbekwaam (conform
de CAO Primair Onderwijs).  
Gedurende het schooljaar vindt er een gesprekkencyclus plaats middels 3 gesprekken: aan het begin, halverwege en
einde schooljaar. Deze gesprekken zijn gekoppeld aan de groepsbesprekingen van het handelingsgericht werken en
worden gevoerd door intern begeleider, directie en desbetreffende leerkracht. Op deze manier kunnen we aansluiten
bij de competenties en persoonlijke doelen van leerkrachten, opbrengstgericht werken en welbevinden van de
leerkracht.  
Aanvullend worden klassenbezoeken afgelegd en wordt er gewerkt middels interventies, groepsdoelen, persoonlijke
doelen en schooldoelen. Aan het einde van het schooljaar wordt het functioneringsgesprek en/of
beoordelingsgesprek gevoerd door de directie met de desbetreffende leerkracht. 

Professionele cultuur 
Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken. Daarom werken we
met clusteroverleg, ontwerpen ( didactisch, pedagogisch en betekenisvol ontwerp),werkgroepen, teamvergaderingen
en studiedagen. Op deze wijze is geborgd dat de leraren betrokken zijn bij het ontwikkelen van het (onderwijskundig)
beleid van de school.

Bekwaamheid van het team 
Basisschool Wereldwijs stelt alleen leraren aan die bevoegd zijn en start per direct met de ontwikkeling van de
bekwaamheid. De schoolcoach vangt de nieuwe leerkrachten op. In de begeleiding wordt onderscheid gemaakt
tussen de startende en de ervaren leerkracht. Ook krijgt de startende leerkracht begeleiding van de coach van de
stichting. De coaching op stichtingsniveau is een traject van 2 jaar of langer indien de startende leerkracht dit zelf
wenst. De schoolleider is geregistreerd schoolleider ( schoolleidersregister) en we motiveren de leraren om zich in te
schrijven in het lerarenregister. De ontwikkeling van de leraren wordt besproken na iedere klassenconsultatie. En
tijdens de gesprekkencyclus geeft de leerkracht drie ontwikkeldoelen door waaraan hij/zij gaat werken.

Begeleiding 
De nieuwe leerkrachten worden begeleid door de schoolcoach. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de startende en
de ervaren nieuwe leerkrachten. De schoolcoach voert het beleid voor de nieuwe leerkracht uit. De schoolcoach
brengt de nieuwe leerkrachten op de hoogte van de missie, de visie en doelen van de school. Zij organiseert
bijeenkomsten om de nieuwe leerkrachten mee te nemen in de ontwikkelingen en de werking van de school.

Zowel de schoolcoach als de intern begeleider helpen de startende leerkrachten bij leren beheersen van de criteria
die gerelateerd zijn aan de fase van 'startbekwaam'. De ervaren nieuwe leerkrachten worden begeleid op maat.

Er wordt ook rekening gehouden met de inzetbaarheid van de nieuwe leerkracht. Op deze manier geven we de
nieuwe leerkrachten de kans om zich in te werken in onze school.

De werking van de schoolcoach staat beschreven in het beleidsplan 'De nieuwe leerkracht'.

Taakbeleid 
Op basisschool Wereldwijs krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld op basis van hun passie,
talenten en wensen. Het team maakt zelf een indeling van de taken volgens het werkverdelingsplan. Het
managementteam hakt uiteindelijk de knoop door. We proberen hierbij steeds rekening te houden met talenten en
passies van de medewerkers. In de taakverdeling van de nieuwe leerkrachten houden we rekening met hun inwerktijd
tijdens hun startjaar. In onderling overleg vullen we hun takenpakket in.

De leerkrachten geven hun eigen voorkeur aan van de groepen waarin ze volgend schooljaar willen functioneren.
Hiervoor vullen ze een formulier in en mailen dit naar het managementteam. 

De leerkrachten geven ook steeds aan wat hun groep didactisch en pedagogisch nodig heeft voor het volgende
schooljaar. Hiervoor vullen ze ook een formulier in en dit dienen ze in bij het managementteam. 

Wanneer de formatie duidelijk is voor het volgend schooljaar, krijgen alle medewerkers de kans om de formatie te
verdelen. Dit dienen ze in bij het managementteam. 

Het managementteam gaat begin mei hiermee aan de slag om de formatie te verdelen voor het komende schooljaar.
Zij nemen de input vanuit het team mee in de beslissingen en maken op deze manier het ultieme plaatje voor komend
schooljaar. 

Op basisschool Wereldwijs heeft het team unaniem beslist, in het kader van het werkverdelingsplan, om niet meer te
werken met de jaartaken. 
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Scholing 
Scholing komt aan de orde bij de ontwikkel- en functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke)
scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de
competenties en hun persoonlijk ontwikkeldoelen die de leerkracht heeft aangegeven in het gesprek met de directie.
(gesprekkencyclus) Daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt
zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. Tijdens de studiedagen geven
we de voorkeur aan teamgerichte scholing om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen borgen. Iedereen is daarbij
verplicht aanwezig. 

Samenstelling team
Op basisschool Wereldwijs werken 15 groepsleerkrachten (L10) waaronder drie leerkrachten met een
L11-functie. We hebben 1 onderwijsassistente in dienst. 
Op onze school hebben we :
* een rekencoördinator 
* een taalcoördinator
* vier clustercoördinatoren
* een NT2-leerkracht voor onze anderstalige kinderen
* een klusklas-leerkracht voor de praktijkgerichte kinderen
* een plusklas-leerkracht voor de meerbegaafde kinderen
* een I-coach
* een IPC-coördinator
* een aantal bedrijfshulpverleners
* een intern begeleider (IB-er)
* een combinatiefunctionaris lichamelijke opvoeding
* een administratief medewerkster ( op maandag en woensdag van 8.00 tot 12.30 uur en op dinsdag en donderdag
van 8.00 tot 16.00 uur)
* een directeur
* een conciërge ( 4 dagen per week via de Werkvoorziening de Kempen van 8.00 tot 16.00 uur)
* een interieurverzorgster ( 17 uren via Zuid Facilitair Valkenswaard)
 
Taakbeleid
Op onze school is er, binnen het werkverdelingsplan, gekozen om niet meer met jaartaken te werken. Het team
verdeelt zelf de taken/werkgroepen die er op schoolniveau liggen en bespreekt dit met elkaar. Het team maakt zelf het
surveillancerooster.Op deze manier kunnen ze kiezen volgens hun eigen talenten en passie.

Het managementteam
Een managementteam bestaat uit de schooldirecteur, intern begeleider die tevens manager is van het didactisch
ontwerp en de twee managers van het pedagogisch en betekenisvol ontwerp.
Het MT stuurt op organisatorisch en onderwijsinhoudelijk gebied de processen aan die in het kader van
schoolontwikkeling in gang worden gezet.

Vervanging bij ziekte
Bij ziekte van een leerkracht wordt een vervanger aangevraagd via de Vervangersmanager van Driessen. Wegens
een groot tekort aan leerkrachten vangen we de vervanging vaak intern op via het stappenplan van de stichting. Het
naar huis sturen van kinderen proberen we zoveel mogelijk te beperken.

Vacatures
Bij een vacature wordt er eerst gekeken wie zich aangemeld heeft voor een vrijwillige mobiliteit binnen de stichting.
De HRM-manager heeft hier de regie in handen, stuurt dit proces aan. De schooldirecteur en de intern begeleider
gaan in gesprek met de kandidaat en kijken of een kandidaat past binnen de school.
Wanneer er een externe werving plaats gaat vinden, wordt dit aangegeven op stichtingsniveau. Er wordt dan op
stichtingsniveau een BAC samengesteld waarin externen zich kandidaat kunnen stellen en na screening uitgenodigd
worden voor een gesprek. Daarna worden ze naar de scholen gestuurd die vacatures hebben, om te kijken waar ze
het best passen. 
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Lerende gemeenschap
Binnen basisschool Wereldwijs worden structureel klassenbezoeken afgelegd, met kijkwijzers en nabespreking. Deze
maken onderdeel uit van de gesprekkencyclus binnen de 1-zorgroute en groepsbesprekingen. Daarnaast vinden
incidenteel flitsbezoeken en collegiale consultatie plaats. Binnen het cluster wordt door middel van beeldbegeleiding
groei en ontwikkeling in beeld gebracht binnen onze lerende gemeenschap. 

Werkdruk

Op basisschool Wereldwijs meten we de werkdruk aan de hand van vragenlijsten ( tevredenheidsvragenlijst,
vragenlijsten werkdruk en ARBO-meester welzijn personeel). De resultaten worden geanalyseerd binnen het
managementteam en teruggekoppeld in het team.Op basis van de analyse en de input vanuit het team worden er
stappen uitgezet om de werkdruk te verlagen. Hierbij spelen het werkverdelingsplan en de werkdrukmiddelen een
belangrijke rol.
We hebben een stappenplan om de taken, surveillance en de formatie te verdelen, hierbij denkt heel het team mee en
houden we rekening met de input van het team en het organisatiebelang. Het managementteam en de directie
bespreekt dit zorgvuldig en maakt er samen een definitief plan van.
Het stappenplan, de analyse van de vragenlijsten en het werkverdelingsplan staan in de bijlagen. Dit kan jaarlijks
aangescherpt worden in functie van wat het team nodig heeft en welke ruimte we hiervoor kunnen bieden.

Kwaliteitsindicatoren

Op onze school ligt er per medewerker een concrete functieomschrijving. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

Op onze school hebben we een schoolcoach die de jonge en ervaren nieuwe leerkrachten effectief begeleid.
Hiervoor hebben we een beleidsplan. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

3. Op onze school hanteert de directie een effectieve gesprekkencyclus.

4. Op onze school is er sprake van een lerende en professionele leergemeenschap.

5. Op onze school hebben we een helder taakbeleid. Het team heeft hierin inspraak op basis van hun interesses
en talenten.

6. Op onze school besteden we structureel aandacht aan scholing. ( professionalisering)

Op onze school denken de leerkrachten mee over de formatie voor het komende schooljaar en geven ze aan
wat zij vinden dat hun groep nodig heeft. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

8. Op onze school analyseren we elk jaar de werkdruk en gaan we in gesprek met elkaar over de inzet van de
werkdrukgelden.

9. Bij het werven van nieuwe collega's houden we rekening met ons SOP en vaardigheden die hieraan ten
grondslag liggen om op deze manier een breed expertise team te kunnen formeren.

Beoordeling

De kwaliteitsindicatoren worden een keer per twee jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan
(WMK-PO) Arbomeester. Dit staat beschreven in het veiligheidsbeleid.

Omschrijving Resultaat

Personeelsbeleid goed / uitstekend

Aandachtspunt Prioriteit

Uitstroom POVO en effecten gemiddeld

Bijlagen
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1. Populatie personeel in getallen
2. Analyse vragenlijsten werkdruk
3. Stappenplan formatie
4. Werkverdelingsplan
5. Nascholingsplan

11 Organisatiebeleid
De schoolleiding 
Onze school is een van de zeventien scholen van de Stichting KempenKind. De directie geeft –onder
eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de Stichting- leiding aan de school. De directie is integraal
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directie wordt bijgestaan
door drie managers (een IB-er, clustercoördinator en een ICT- coördinator. De school heeft de beschikking over een
ouderraad en een MR. Op stichtingsniveau is er een GMR.

Groeperingsvormen 
De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. In enkele gevallen worden er combinatieklassen gevormd,
soms is er sprake van parallelklassen. De indeling van klassen vindt dan plaats op basis van een sociogram. De
school plaatst de leerlingen dus tactisch.  

Bij het construeren van de nieuwe groepssamenstelling wordt het volledige team betrokken. Hiervoor is een
stappenplan opgesteld wat jaarlijks met het team wordt gedeeld. Leerkrachten mogen hun voorkeur uitspreken,
meedenken en komen met voorstellen, deze worden meegenomen vanuit het MT bij de formatiebesprekingen,
waaruit een plaatje wordt geconstrueerd.  
Het plaatsen van de leerlingen in de desbetreffende groepen gebeurt zorgvuldig waarbij gekeken wordt vanuit
verschillende belangen: 
-Vanuit het kind. We sluiten aan bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 
-Vanuit de groep. Kijkend vanuit de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 
-Vanuit het team. Kijkend naar talenten, mogelijkheden, ambitie en voorkeur. 

Om onze school in te richten op de toekomst werken we vanuit stamgroepen.  
De basisvakken als rekenen en taal willen we groepsoverstijgend vorm gegeven. Op de middagen werken we binnen
een cluster aan IPC en bij de kleuters met IEYC. Binnen een cluster zijn verschillende jaargroepen werkzaam.
Bijvoorbeeld cluster 2 bestaat uit leerjaar 3 en 4 en uit stamgroepen 4,5 en 6. 

Daarnaast is er een aparte klas ingericht voor de meer-hoogbegaafden voor een dagdeel per week, daarnaast ook
een dagdeel de Klusklas, voor praktijkgerichte leerlingen en een dagdeel NT2-onderwijs, voor verrijking en
ondersteuning van taalzwakke leerlingen. 

Lestijden 
Op onze school hanteren we de volgende lestijden voor groep 2 t/m 8: we starten 's morgens om 8:30 uur en hebben
een continu rooster tot 14:45 uur. Van 12:00-12:45 lunchen we met de kinderen en gaan zij naar buiten.  
Op woensdag zijn de tijden van 8:30 uur tot 12:00 uur.  
Voor groep 1 gelden dezelfde lestijden, alleen zijn zij op vrijdag vrij. 

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 samen-
werken is. Onze school is een school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te
informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.

Veiligheid 
In het kader van veiligheid beschikt de school over anti-pestcoördinatoren. Zij zijn, naast de leerkracht, het eerste
aanspreekpunt daar waar het gaat om pesten. Zij coördineren het pestbeleid en zorgen voor de actualisatie en uitvoer
van het veiligheidsbeleid (zie Veiligheidsplan). Hun taken zijn vastgelegd in een functie-omschrijving. De school
waarborgt de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst
vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt (zie Veiligheidsplan en anti-pestbeleid).

Daarnaast beschikt de school over vertrouwenspersonen. Zij hebben een opleiding gehad. Zij zijn het aanspreekpunt
voor leerlingen/ouders/leerkrachten bij vertrouwenszaken.
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Registraties 
De school beschikt over een registratiesysteem: de hoofd BHV-er registreert ongevallen en incidenten (met behulp
van een format). Een incident wordt geregistreerd als de hoofd BHV-er inschat dat het werkelijk een incident is.De
leerkrachten en anti-pestcoördinatoren registreren ook de pestincidenten.  De aandachtsfunctionaris analyseert
jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de leraren. 
Voor eventuele klachten is een klachtenprocedure opgesteld. 

Preventie 
De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de regels zijn m.n.
gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. De school heeft
gedurende het jaar een aantal gouden en zilveren weken, waarin extra aandacht wordt geschonken aan het sociaal
emotioneel functioneren.  
Incidenteel houden we gedurende het jaar Rots en Water lessen.( gecertificeerde leerkrachten)

Eén keer per jaar, oktober/november, worden de lijsten van ZIEN afgenomen. Bij groepen waarbij we dit nodig achten
wordt dit verderop in het jaar, april, nogmaals gedaan. 

Monitoring 
De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst,
ZIEN, die valide en betrouwbaar is. De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie. Ouders en leraren worden 1 x
per 2 jaar bevraagd op veiligheid. De uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van verbeterpunten.

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Veiligheid 3,52

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Welbevinden 3,3

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,73

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Veiligheid 3,59

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Welbevinden 3,74

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,53

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Veiligheid 3,39

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Welbevinden 3,59

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,6

Informatie veiligheid 
De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten
van sociale veiligheid. De school beschikt over 5 BHV’ers.

Samenwerking 
Onze school werkt effectief samen met voor- en naschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is gericht op
informatie-uitwisseling over leerlingen en het realiseren van een doorgaande leerlijn. We hebben regelmatig overleg
met de voor- en naschoolse voorzieningen binnen ons KindCentrum. 
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 PO de Kempen, CJG, CPO, GGD en met externe zorgpartners. 

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
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gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. Voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.

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 hebben daarom met het voortgezet onderwijs een warme
overdracht waarin we elke leerling bespreken. Wanneer de leerlingen zijn gestart op het VO hebben we een moment
terugkoppeling.  
Jaarlijks wordt het vervolgsucces in beeld gebracht middels een analyse. Deze wordt opgenomen in de
schoolanalyse. 

Voor de leerlingen is er elk jaar de mogelijkheid om een bezoek te brengen op de open dagen en een educatieve
meeloopdag. Wij nemen met de gehele groep altijd deel aan de meeloopdagen bij de meest bezochte scholen in de
omgeving. 

Privacy 
Onze school 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. 

Voorschoolse voorzieningen 
Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met de
peuterspeelzaal in 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 mijnkleutergroep. We onderhouden een zeer goede relatie met de peuterspeelzaal
(voorschool) en er is in alle gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht.

Opvang op school 
Onze school beschikt over voorzieningen met betrekking tot de voor- en naschoolse opvang. Deze worden verzorgd
door NummerEén. 
Onze school is van 7:30 uur tot 18:30 uur open op werkdagen en tijdens de vakanties.
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Kwaliteitsindicatoren

Onze school heeft een duidelijke organisatiestructuur. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

2. Onze school heeft een prettig en veilig schoolklimaat.

3. Ons schoolklimaat is gericht op de ontwikkeling van de leerkrachten.

Onze school werkt effectief samen met ouders en diverse externe partners en instanties. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking

5. Op onze school is de privacy van gegevens goed geregeld volgens de AVG-wetgeving.

Onze school onderhoudt structureel contacten met de voorschoolse voorzieningen en de naschoolse
voorzieningen. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking

7. Onze school ligt in een KndCentrum waarbij de samenwerkingen tussen de partners goed is weggezet op alle
lagen van de organisatie.

8. Op onze school hebben we een continurooster.

Op onze school hebben we een schoolcoach, BHV en veiligheidscoördinatoren. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP4 - (Extra) ondersteuning

10. Op onze school registreren we de incidenten op alle gebieden.

11. Op onze school hebben we een ouderraad en een medezeggenschapsraad die structureel vergadert.

12. Op onze school worden kinderen opgevangen van 7.30 tot 18.30 uur.

13. Op onze scholen monitoren we de kwaliteit a.d.h.v kwaliteitskaarten en vragenlijsten.

Op onze school richten we ons op educatief partnerschap. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR2 - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

15. Binnen onze school werken we met een MT, diverse ontwerpen en teambijeenkomsten.

16. De schoolleiding bestaat uit een directeur, vervangend directeur/I-coach, intern begeleider en MT-lid (tevens
managers van een ontwerp).

Beoordeling

Volgens de meerjarenplanning worden themagerichte QuickScans en schooldiagnoses afgenomen om
organisatiebeleid in beeld te brengen. 

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 3,75

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,27

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 3,33

Aandachtspunt Prioriteit

De schoolleiding en de leraren treden zo nodig snel en adequaat op gemiddeld

De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in
overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

gemiddeld

De eerder afgegeven schooladviezen passen bij het vervolgsucces van de leerlingen laag

Bijlagen

1. Analyse vervolgsucces
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12 Financieel beleid
Algemeen 
De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidsplan van de
Stichting (zie bijlage). De algemeen directeur (c.q. het bestuur) is eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding
van de middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de
optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de Stichting en het
schoolplan van de school te realiseren. Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd, evenals de gelden die
voortkomen uit de bestemmingsboxen. De algemeen directeur zorgt –in samenspraak met de directeuren- voor een
deugdelijke verdeling van de gelden over de scholen. Daartoe heeft het bestuur een allocatiemodel ontwikkeld met
daarin ook de uitgangspunten van haar beleid. De financiële ondersteuning wordt verzorgd door het stafbureau en de
financiële dienstverlener.

Rapportages 
Jaarlijks bespreken de financieel verantwoordelijke van stichting Kempenkind en de directeur van de school de
financiële positie van de school via Capsici. Jaarlijks is er ook een gesprek ( managementrapportage) tussen de
algemeen directeur, de HRM-manager, de financieel verantwoordelijke en de directeur met betrekking tot de uitgaven
voor personeel en ziekteverzuim. Er wordt jaarlijks een begroting en een investeringsplan opgesteld n.a.v.
meerjarenplan van om de 4 jaar. De aanpassingen worden besproken met de afdeling P&O en Financiën, alsmede
tijdens de managementrapportage. Om de 4 jaar wordt er ook een onderhoudsbegroting opgesteld. Dit is in 2018-
2019 gebeurt door een extern bedrijf. De resultaten worden besproken met de afdeling van P&O en de schoolleiding.

Sponsoring 
Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben een convenant
ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Onze school onderschrijft dit
convenant. 

Begroting 
De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de algemeen directeur vastgesteld.
De vastgestelde begroting is taakstellend voor de algemeen directeur en de directeuren van de scholen. Dat betekent
dat in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is
toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee
een belangrijk sturingselement geworden.

Exploitatiebegroting 
De directeur stelt jaarlijks in overleg met de algemeen directeur een voorstel op voor een begroting voor het komende
kalenderjaar met een toelichting (exploitatiebegroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school
opgenomen waarvoor de directeur verantwoordelijk is. De exploitatiebegroting is gebaseerd op het beleidsplan van de
school. Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar in overleg met de beleidsmedewerker P&O een
personeelsformatieplan op. Onze school beschikt vervolgens over een meerjaren exploitatiebegroting met een
geldigheid van vier jaar (personeel en materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het
meerjarenbeleidsplan. De ontwikkeling van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd van het
onderwijspersoneel zijn bepalende indicatoren voor de meerjarenbegroting.

Financieel beleid onderwijsstichting KempenKind 
Onderwijsstichting KempenKind hecht aan kwalitatief goed onderwijs. Het personeel maakt de kwaliteit van de school,
maar daarnaast zijn goede voorzieningen van belang. Dat vraagt om voldoende financiële middelen die we vooral
willen inzetten voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en de ambities van de scholen, zoals geformuleerd in hun
schoolplannen. We zijn een gezonde en solide stichting en dat willen we ook blijven omdat niet alleen de kinderen van
vandaag, maar ook die van morgen goed onderwijs moeten krijgen. Het meerjarenbeleid schetst onze financiële
uitgangssituatie, onze beleidskaders, onze reserves, ons bestedingspatroon en geeft informatie over onze vormen
van rapporteren volgens de cyclus van planning en control.
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Kwaliteitsindicatoren

1. De schoolleiding beheert de financiën effectief ( Capisci)

2. De schoolleiding beheert de financien doelmatig

3. De schoolleiding beheert de financien rechtmatig

De schoolleiding heeft een investeringsplan, een begrotingsplan en een meerjarenonderhoudsplan ( Coresta). 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA3 - Verantwoording en dialoog

De schoolleiding heeft een investeringsplan voor het KindCentrum Eersel. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA3 - Verantwoording en dialoog

6. De schoolleiding verantwoordt de financiën op alle vlakken met het bestuur.

De schoolleiding beheert in samenspraak met de interne begeleider de ondersteuningsgelden. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA3 - Verantwoording en dialoog

Beoordeling

Jaarlijks vindt er een begrotingsgesprek en formatiegesprek plaats tussen directie en CVB. 

Omschrijving Resultaat

Financieel beleid goed / uitstekend

Bijlagen

1. Investeringsplan
2. Meerjarenonderhoudsbegroting
3. Formatieformulier
4. Werkdrukmiddelen

13 Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg 
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren
we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Daarnaast hebben we onze
kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de
ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en
beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig wordt onze school geauditeerd, we beschikken over een ouderraad en
willen gaan beschikken over een leerlingenraad. Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met
onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze
stakeholders voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten.

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. 
Dit willen we bewerkstelligen middels gedeeld leiderschap. 

Inspectie 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Daarom begint en eindigt het toezicht door
de inspectie bij het bestuur. Daarnaast houdt de inspectie op verschillende manieren ook zelf rechtstreeks toezicht op
de scholen. 
De inspectie onderzoekt scholen:
a. met een jaarlijkse prestatieanalyse op afstand (iedere school);
b. met kwaliteitsonderzoeken als er risico’s zijn (iedere school met risico’s);
c. met verificatieonderzoeken bij het vierjaarlijks onderzoek naar besturen en scholen (een deel van de scholen per
bestuur);
d. via het vierjaarlijks schoolbezoek (overige scholen) in het kader van thema- of stelselonderzoeken.
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De QuickScan wordt de komende jaren conform meerjarenplanning uitgevoerd. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Kwaliteit 3,66

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Schoolklimaat 3,44

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Veiligheid 3,52

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Welbevinden 3,3

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,73

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Lesgeven 3,69

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Ondersteuning leerlingen 3,64

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Informatie 3,32

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Kwaliteit 3,38

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Schoolklimaat 3,42

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Veiligheid 3,59

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Welbevinden 3,74

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,53

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Lesgeven 3,21

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Ondersteuning leerlingen 3,06

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Informatie 3,46

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Kwaliteit 3,46

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Schoolklimaat 3,49

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Veiligheid 3,39

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Welbevinden 3,59

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,6

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Lesgeven 3,55

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Ondersteuning leerlingen 3,32

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Informatie 3

Bijlagen

1. Vragenlijst leerlingen WMK uitslag
2. Vragenlijst leraren WMK uitslag
3. Vragenlijst ouders WMK uitslag

De vragenlijst voor Leraren (WMK) is afgenomen in november 2018. De vragenlijst is gescoord door alle leraren
(n=19), responspercentage 100%. Het rapportcijfer is een 7,6. De aandachts- en verbeterpunten nemen we mee in
ons schoolplan. 

Beoordeling

De kwaliteitsindicatoren worden een keer per twee jaar beoordeeld door het team met behulp van de QuickScan. De
aspecten kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog komen ook aan de orde als we de
basiskwaliteit meten. 
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Omschrijving Resultaat

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Kwaliteit 3,38

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Schoolklimaat 3,42

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Veiligheid 3,59

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Welbevinden 3,74

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,53

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Lesgeven 3,21

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Ondersteuning leerlingen 3,06

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Informatie 3,46

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Rapportcijfer 7,58

Bijlagen

1. Vragenlijst leraren

De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in november 2018 bij alle leerlingen in groep 5 tot en met 8. Het
responspercentage was 96 %. De kinderen geven de school een rapportcijfer 8,4. Alle beleidsterreinen worden
gewaardeerd met een voldoende tot goed. 

Beoordeling

De kwaliteitsindicatoren worden een keer per vier jaar beoordeeld door onze leerlingen met behulp van de
QuickScan. 

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Kwaliteit 3,66

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Schoolklimaat 3,44

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Veiligheid 3,52

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Welbevinden 3,3

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,73

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Lesgeven 3,69

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Ondersteuning leerlingen 3,64

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Informatie 3,32

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Rapportcijfer 8,37

Bijlagen

1. Vragenlijst leerlingen

De vragenlijst voor ouders is afgenomen in november 2018. Responspercentage was 53 %. De ouders geven een
rapportcijfer van een 7.8. We zijn heel tevreden over het rapportcijfer van de ouders. We herkennen ons in de
waardering van deze vragenlijst en nemen ontwikkelpunten mee voor de toekomst. 
De ouders zijn daarnaast ook nog betrokken bij de kwaliteitszorg van de school via de ouderraad en de MR. 

Beoordeling

De kwaliteitsindicatoren worden een keer per twee jaar beoordeeld door onze ouders met behulp van de Quick Scan. 
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Omschrijving Resultaat

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Kwaliteit 3,46

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Schoolklimaat 3,49

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Veiligheid 3,39

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Welbevinden 3,59

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,6

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Lesgeven 3,55

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Ondersteuning leerlingen 3,32

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Informatie 3

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Rapportcijfer 7,8

Bijlagen

1. Vragenlijst ouders

Meerjarenplanning 
Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg van de school. Daarin opgenomen zijn de
afname van de Quick Scan, de vragenlijsten etc. Met behulp van die planning plegen we systematische kwaliteitszorg.
Op basis van de uitslagen van de diverse instrumenten voor kwaliteitszorg stellen we (als team) actiepunten vast die
worden opgenomen in ons jaarplan.

Bijlagen

1. Meerjarenplanning 2019-2023

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school beschikt over een zorg- en ondersteuningsplan voor kwaliteitszorg.

2. Onze school beschikt over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen.

3. Onze school heeft een evaluatieplan, waardoor geborgd is dat de verschillende beleidsterreinen (zie dit
schoolplan) minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden

4. Onze school laat de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren

5. Onze school werkt planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)

6. Onze school evalueert stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn

7. Onze school borgt onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)

8. Onze school rapporteert aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders)

9. Onze school heeft een efficiënte vergaderstructuur met clusteroverlegmomenten, didactisch ontwerp,
pedagogisch ontwerp, betekenisvol ontwerp, managementoverleg en teamoverleg..

10. Binnen de stichting hebben we een IB-leernetwerk, waarbij de interne begeleider aansluit en waarbij de directie
2 x per jaar ook aansluit.

11. Op onze school professionaliseren we gericht door scholing, scholenbezoek en klassenbezoek.

12. Op onze school organiseren we een audit om bepaalde vakgebieden te screenen

13. Op onze school hebben de leerkrachten zeggenschap in het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische
processen

Beoordeling
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De kwaliteitsindicatoren worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-
PO). De aspecten kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur, verantwoording en dialoog komen ook aan de orde als we de
basiskwaliteit meten. ( 1 x per 2 jaar)

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 3,7

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3,73

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3,8

Aandachtspunt Prioriteit

Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen professionaliteit gemiddeld

De school heeft “tegenspraak” georganiseerd gemiddeld

Bijlagen

1. Meerjarenplanning 2019-2023
2. Schoolanalyse 2019
3. Scholingsplan individueel
4. Jaarverslag

14 Basiskwaliteit
Onze school levert basiskwaliteit gelet op het toezichtkader van de inspectie. De basiskwaliteit meten wij 1 x per twee
jaar. Op basis van de meting stellen we actiepunten vast die we verwerken in onze jaarplannen.
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Kwaliteitsindicatoren

1. Onderwijsproces: Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.

2. Onderwijsproces: De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken
ontwikkeling kunnen doorlopen.

3. Onderwijsleerproces: Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.

4. Onderwijsleerproces: Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.

5. Onderwijsleerproces: De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen
vorm te geven.

6. Onderwijsleerproces: De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig.

7. Schoolklimaat: Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen.

8. Schoolklimaat: De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat.

9. Onderwijsresultaten: De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming
zijn met de gestelde norm.

10. Onderwijsresultaten: De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten
minste in overeenstemming is met de gestelde doelen.

11. Onderwijsresultaten: De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en voldoet ten
minste aan de verwachtingen van de school.

Kwaliteitszorg/ambitie: Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren
op basis daarvan het onderwijs. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

13. Kwaliteitszorg/ambitie: Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren
transparant en integer.

14. Kwaliteitszorg/ambitie: Het bestuur en de school leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar
verantwoording af over doelen en resultaten en voeren daarover actief een dialoog.

Beoordeling

De basiskwaliteit wordt een keer per twee jaar in beeld gebracht middels de QuickScan van WMK-PO. 

Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit goed / uitstekend

Basisondersteuning (ruim) voldoende

Bijlagen

1. Basiskwaliteit

15 Onze eigen kwaliteitsaspecten
Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten. De verzameling van de eigen kwaliteitsaspecten
is opgenomen in ons zorgondersteuningsplan. (ZOP). De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten noemen we
“parels”. Onze parels staan vermeld in het hoofdstuk 5: Onze parels. Ook zijn de kwaliteitsaspecten opgenomen in de
jaarplannen.

Bijlagen

1. Rapport eigen kwaliteitsaspecten

16 Strategisch beleid
De Stichting Kempenkind beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). Daarin worden de onderstaande
aandachtspunten voor de scholen aangegeven.
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Domein Aandachtspunten beleidsplan 2019 t/m 2022 Prioriteit

De SWOT-analyse: de matrix Partnerschap ouders en leerlingen versterken gemiddeld

Profilering en marketing Schrijven van PR uitgangspunten (één A4). gemiddeld

Personeel Zorgen voor kwalitatief goed personeel. hoog

De SWOT-analyse: de matrix Partnerschap omgeving versterken gemiddeld

Samenwerken met de ouders en
de omgeving

Vormgeven educatief partnerschap met ouders en
omgeving op schoolniveau.

hoog

Profilering en marketing Afstemmen wederzijdse verantwoordelijkheden met de
ouders.

laag

Kwaliteitszorg De scholen zorgen voor de in- en externe verantwoording
conform kader bestuur.

laag

Kwaliteitszorg De scholen plegen systematisch kwaliteitszorg. hoog
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17 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Op basisschool Wereldwijs werken we schoolbreed middels
International Primary Curriculum (IPC).

hoog

Op onze school is constante aandacht voor
veranderingen/vernieuwingen in ICT, mediawijsheid en social media
en wordt dit ingebed in ons huidige onderwijs.

gemiddeld

Op onze school kunnen we effectief omgaan met verschillen tussen
leerlingen en aansluiten bij onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

gemiddeld

Binnen onze school communiceren we op heldere, directe wijze, zowel
intern als extern.

hoog

In onze school krijgen alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8
Engels onderwijs.

hoog

Beleidsplan 2019 t/m
2022: De SWOT-
analyse: de matrix

Partnerschap omgeving versterken
De ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van de
leerlingen
Partnerschap ouders en leerlingen versterken
Schrijven van PR uitgangspunten (één A4).
Vormgeven educatief partnerschap met ouders en omgeving op
schoolniveau.
Afstemmen wederzijdse verantwoordelijkheden met de ouders.

gemiddeld

Beleidsplan 2019 t/m
2022: Kwaliteitszorg

De scholen plegen systematisch kwaliteitszorg.
Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen
professionaliteit
De school heeft “tegenspraak” georganiseerd
Zorgen voor kwalitatief goed personeel.
De scholen zorgen voor de in- en externe verantwoording conform
kader bestuur.

hoog

PCA
Personeelsbeleid

Uitstroom POVO en effecten gemiddeld
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PCA
Onderwijskundig
beleid

Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die
kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het aanbod bij de start
van het vervolgonderwijs
Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het
onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep als
geheel
Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het
onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van individuele
leerlingen
De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte
ontwikkeling
De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij
het beoogde eindniveau van de leerlingen
De leraar zorgt voor een heldere uitleg van de leerstof
De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het
niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij
de mogelijkheden en behoeften van de leerling)
De school stelt een ontwikkelingsperspectief (OPP) op voor
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond
van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag
worden
De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven
schooladviezen in overeenstemming zijn met de loopbaan van de
leerlingen
De eerder afgegeven schooladviezen passen bij het
vervolgsucces van de leerlingen

hoog

De leerlingen worden betrokken bij het realiseren van een positief
schoolklimaat

De schoolleiding en de leraren treden zo nodig snel en adequaat
op
De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale
competenties

gemiddeld

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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18 Meerjarenplanning 2019-2020

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op basisschool Wereldwijs werken we schoolbreed middels International Primary
Curriculum (IPC).

Op onze school is constante aandacht voor veranderingen/vernieuwingen in ICT,
mediawijsheid en social media en wordt dit ingebed in ons huidige onderwijs.

Op onze school kunnen we effectief omgaan met verschillen tussen leerlingen en
aansluiten bij onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Binnen onze school communiceren we op heldere, directe wijze, zowel intern als
extern.

In onze school krijgen alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 Engels onderwijs.

Beleidsplan 2019 t/m 2022:
De SWOT-analyse: de matrix

Partnerschap omgeving versterken

Beleidsplan 2019 t/m 2022:
Kwaliteitszorg

De scholen plegen systematisch kwaliteitszorg.

PCA Onderwijskundig beleid Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

De leerlingen worden betrokken bij het realiseren van een positief schoolklimaat

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 2020-2021

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op basisschool Wereldwijs werken we schoolbreed middels International Primary
Curriculum (IPC).

Op onze school is constante aandacht voor veranderingen/vernieuwingen in ICT,
mediawijsheid en social media en wordt dit ingebed in ons huidige onderwijs.

Op onze school kunnen we effectief omgaan met verschillen tussen leerlingen en
aansluiten bij onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Binnen onze school communiceren we op heldere, directe wijze, zowel intern als
extern.

In onze school krijgen alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 Engels onderwijs.

Beleidsplan 2019 t/m 2022:
De SWOT-analyse: de matrix

Partnerschap omgeving versterken

Beleidsplan 2019 t/m 2022:
Kwaliteitszorg

De scholen plegen systematisch kwaliteitszorg.

PCA Onderwijskundig beleid Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

De leerlingen worden betrokken bij het realiseren van een positief schoolklimaat

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 Meerjarenplanning 2021-2022

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op basisschool Wereldwijs werken we schoolbreed middels International Primary
Curriculum (IPC).

Op onze school kunnen we effectief omgaan met verschillen tussen leerlingen en
aansluiten bij onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

In onze school krijgen alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 Engels onderwijs.

Beleidsplan 2019 t/m
2022: Kwaliteitszorg

De scholen plegen systematisch kwaliteitszorg.

PCA Onderwijskundig
beleid

Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

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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21 Meerjarenplanning 2022-2023

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school kunnen we effectief omgaan met verschillen tussen leerlingen en
aansluiten bij onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Beleidsplan 2019 t/m
2022: Kwaliteitszorg

De scholen plegen systematisch kwaliteitszorg.

PCA Onderwijskundig
beleid

Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

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.

Basisschool Wereldwijs

Schoolplan 2019-2023 35




	Inhoudsopgave
	1 Inleiding
	Bijlagen

	2 Schoolbeschrijving
	Bijlagen

	3 Sterkte-zwakteanalyse
	Bijlagen

	4 De missie van de school
	Talent gericht
	Sociaal gericht
	Leren leren
	Wereldwijs
	Wereldburgerschap
	Creativiteit

	5 Onze parels
	6 De grote doelen voor de komende vier jaar
	7 Onze visie op lesgeven
	8 Onze visie op identiteit
	9 Onderwijskundig beleid
	Beoordeling
	Bijlagen

	10 Personeelsbeleid
	Beoordeling
	Bijlagen

	11 Organisatiebeleid
	Beoordeling
	Beoordeling
	Bijlagen

	12 Financieel beleid
	Beoordeling
	Bijlagen

	13 Kwaliteitszorg
	Beoordeling
	Bijlagen
	Beoordeling
	Bijlagen
	Beoordeling
	Bijlagen
	Beoordeling
	Bijlagen
	Bijlagen
	Beoordeling
	Bijlagen

	14 Basiskwaliteit
	Beoordeling
	Bijlagen

	15 Onze eigen kwaliteitsaspecten
	Bijlagen

	16 Strategisch beleid
	17 Aandachtspunten 2019-2023
	18 Meerjarenplanning 2019-2020
	19 Meerjarenplanning 2020-2021
	20 Meerjarenplanning 2021-2022
	21 Meerjarenplanning 2022-2023
	22 Vaststelling schoolplan door CvB

