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1 DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING 
1.1. Gegevens van de school 

 
Naam:    Basisschool Schepelweyen 
Adres:    Hoefsmidwei 4, 5551PN  Dommelen 
Telefoon/fax:   040-2019232 
E-mail:    infoschepelweyen@skozok.nl 

Denominatie:   Katholiek.    
Aantal leerlingen:  359 (per 01-01-2015) 
Aantal leerkrachten:  25  
Directeur:    dhr. G van Kooij 
Kwaliteitsondersteuner mevr. F. Huijbregts 
Bestuur:    Samen Koersen Op Zichtbare OnderwijsKwaliteit (SKOzoK) 
         p/a. Besturenbureau Kempenland,  
     Pastoor Jansenplein 21,  5504 BS Veldhoven.  
                Tel. 040 - 2531201. 
Voorzitter bestuur:  mevr. I. Sluiter 
 
Andere gegevens, zoals de personeelssamenstelling, de namen van directie en groeps- 
leerkrachten en de situering van de school worden in de schoolgids beschreven. 

 
1.2 Situering van de school in de omgeving en de toekomstontwikkeling van 
de school en haar omgeving. 
Onze school staat midden in de wijk Schepelweyen in Dommelen. De wijk bestaat uit diverse typen 

huizen. De school is gelegen in een relatief rustige wijk. Er komen ook kinderen uit andere wijken 

van Dommelen/Valkenswaard naar onze school.  

 

Onze school heeft huidige en toekomstige ouders veel te bieden.  

Denk hierbij aan de samenwerking met de  Buitenschoolse opvang; zowel voor als na school kunnen 

de kinderen opgevangen worden in hun vertrouwde omgeving. Ook bieden wij de mogelijkheid tot 

overblijven (TSO). 

We zien dat hier veel gebruik van wordt gemaakt.  

We onderhouden contact met de plaatselijke peuterspeelzalen Olke Bolke en Kiekeboe. 

Gezien de nauwe samenwerking ligt het in de toekomst voor de hand dat er in ons gebouw een 

brede school ontstaat. De peuterspeelzalen zullen dan in onze school aanwezig zijn.   

De voor school belangrijkste voorziening, een gymzaal, is inpandig geregeld. In Dommelen staan in 

totaal 4 scholen. 1 Openbare school en 2 andere katholieke scholen.   

De wijk is aan het vergrijzen en de toeloop van 4-jarigen neemt daardoor af. In de huidige 

planperiode zullen we naar verwachting ongeveer 1 à 2 groepen inleveren. 

Het schoolgebouw is inmiddels al redelijk oud (38 jaar) maar gaat in elk geval de komende 

planperiode nog niet worden vervangen. Wel zullen we de overcapaciteit van het gebouw proberen 

te bezetten door externen (bijv. uitbreiding BSO of KDV/ PSZ).  
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2. UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR  

Wat staat er in het strategisch beleidsplan?  

Hoe bewaakt het bestuur de gewenste kwaliteit op onze school?  
 

2.1. Missie en visie 
Onze naam, SKOzoK, staat voor Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit. Onze 
koers, de missie en visie geldt voor de organisatie en al haar medewerkers. 
 
Missie  
SKOzoK biedt haar leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodanig 
dat zij zich optimaal ontwikkelen.  
 
Visie  

 We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en 
interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, 
de leerkracht en de omgeving. We bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo 
dicht mogelijk bij huis.  

 SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op 
professionele wijze werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we 
verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken.  

 We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, 
ketenpartners en gemeenten.  

 Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare middelen zo 
goed mogelijk benutten.  

 Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school.  
 
 

2.2 Het bepalen van onze strategie 
Enerzijds leiden zowel de krimp van het aantal leerlingen in onze regio als de steeds 
wijzigende verwachtingen van de maatschappij (ouders en politiek) tot de noodzaak van 
meer flexibiliteit van onze organisatie. Anderzijds zal de kennis en kunde van nu 
onvoldoende zijn voor de toekomst. De technologische vernieuwingen volgen elkaar immers 
snel op en de informatie-overload vraagt voortdurend om filteren en prioriteren, een 
andere manier van kennis opnemen en verwerken. Deze ontwikkelingen vormen het 
fundament voor de strategische keuzes die wij hebben gemaakt op het gebied van het 
leren, het organiseren en van wat wij verwachten van ons personeel. Deze keuzes hebben 
we beschreven in het strategische plan van SKOzoK voor de periode 2014-2018: het 
Koersplan.  
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2.3  Onze focuspunten voor 2015-2019 

1. Excellent in leren leren 
Wij zorgen voor een dekkend aanbod van de kerndoelen van het primair onderwijs en voor 
het bereiken van de vereiste resultaten (per school op minimaal een gemiddeld niveau). 
Daarnaast is het de belangrijkste taak van de school om kinderen voor te bereiden op de 
snel en steeds veranderende maatschappij. Om dit te realiseren, stimuleren we bij kinderen 
de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en vergroten we hun zelfkennis over 
hoe ze (het beste kunnen) leren. We noemen dit “leren leren”. 
Binnen het leerprogramma is balans tussen kennis, sociaal emotionele ontwikkeling en het 
“leren leren”. Op alle SKOzoK-scholen wordt gewerkt aan deze drie ontwikkelingsgebieden. 
Voor ieder ontwikkelingsgebied zijn of worden doorgaande leerlijnen uitgewerkt. Op de 
scholen worden verschillende accenten gelegd, die leiden tot een lokale inkleuring. 

 
2. Samen ontwikkelen van de leergemeenschap 
Door verdergaande samenwerking binnen de organisatie tussen onze medewerkers te 
bevorderen, zowel in het werken als in het leren, zal de kwaliteit van ons onderwijs verder 
verbeteren. Voor de verbetering van de kwaliteit zijn de leerkrachten de belangrijkste 
succesfactor. De ontwikkeling van ons onderwijs zal dan ook vorm krijgen door verdere 
professionalisering van de leerkrachten. Een lerende en onderzoekende attitude van onze 
collega’s zien wij als basisvoorwaarde voor de realisatie van een succesvolle 
leergemeenschap. We willen de professionalisering met name in de praktijk laten 
plaatsvinden; het uitgangspunt daarbij is met en van elkaar leren. Op die manier maken we 
de transitie van “ik en mijn groep” naar “wij en onze school” naar “wij en onze organisatie”. 
Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de kennis en kunde van buiten, om nog meer 
rendement te behalen. De ouders zijn voor ons hierin heel belangrijk. Samen vormen we de 
leergemeenschap. 
 
3. Slimmer organiseren 
 
Leeromgeving 
Wij willen leerkrachten en kinderen een leerrijke omgeving bieden, die het leerproces 
ondersteunt. Deze omgeving kenmerkt zich door ruimte voor doen en experimenteren, met 
veel aandacht voor reflectie op handelen en leren. Technologische vernieuwingen 
versterken de innovatie-mogelijkheden bij het organiseren van het leren. De omgeving 
hoeft zich niet te beperken tot een (school)gebouw, maar zegt meer over de wijze waarop 
het leren is georganiseerd. Deze is “leergericht” in plaats van “leerkrachtgericht”:  
De primaire opdracht van leerkrachten is het volgen van de vorderingen van het leren en 
het begeleiden van het leerproces. Het voeren van de dialoog met de leerling over de 
leerdoelen, de opbrengsten en de voortgang, vervult hierin een belangrijke rol. De ruimtes 
waarin wordt gewerkt, bieden gelegenheid om te kiezen, om te plannen en om te handelen.  
Er zijn plekken voor concentratie, voor samenwerken en voor ontmoeting. Centraal in de 
organisatie van het leren staat het leerarrangement, dat bestaat uit leerlijnen. Deze 
leerlijnen gaan uit van kennis en vaardigheden, maar ook van de toepassing ervan. De 
leerlijnen bevatten mijlpalen, leertaken en toetsen. 
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2.4 Kwaliteitsbewaking 
SKOzoK kent een hoog ambitieniveau en streeft goede leeropbrengsten, in de breedste zin 
van het woord, na. Op organisatieniveau werken we met een planning en control cyclus, 
waar onder andere over de leeropbrengsten, de voortgang van het realiseren van de 
focuspunten uit het Koersplan, alsook specifieke ambities van de scholen wordt 
gerapporteerd en waar indien nodig wordt bijgestuurd. 
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3 ONS SCHOOLCONCEPT  
 

3.1 Visie/missie van de school. 
 
Missie: 
Bs. Schepelweyen vormt een krachtige leeromgeving waarin kinderen en volwassenen 
uitgedaagd worden om in een positieve sfeer veel te leren. 
 

 

 
 

Kernwaarden 
Sprankelend 

U ziet betrokken, energieke mensen aan het werk  

Kwaliteit 

U ziet mensen die doelgericht resultaten behalen. Hierbij gebruiken wij goede  

middelen/ materialen 

Openheid 

U ziet mensen relevante informatie en/ of gevoelens delen met de ander 

Uitdagend 

U ziet een omgeving waarin mensen worden geprikkeld een nieuwe stap in hun 

ontwikkeling te zetten 

Verbindend 
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U ziet mensen actief relaties aangaan met anderen en de omgeving 

Kernkwaliteiten 

Vertrouwen 

U ziet mensen die integer en met de juiste intenties handelen, hun capaciteiten inzetten 

om goede resultaten te halen 

Samenwerken 

U ziet mensen die bereid zijn om op basis van wederzijdse afhankelijkheid naar een 

gemeenschappelijk doel te werken waarbij men elkaar begrijpt en zich begrepen voelt 

Structuur 

U ziet een organisatie waarbij duidelijk is wat er van mensen verwacht wordt, waarbij er 

wordt gewerkt m.b.t. duidelijke kaders en heldere procedures 

Creativiteit 

U ziet mensen door gebruik van kennis en talenten nieuwe mogelijkheden creëren 

 

 

Wat de school wil zijn. 

Schepelweyen wil bekend staan als een dynamische actieve open school: 

Waar men uitgaat van “evenwaardigheid” (niet iedereen is gelijk maar wel evenveel waard) 
en die toegankelijk is voor ieder kind; waar men respect toont voor leerlingen en ouders van 
diverse geloofs- en levensovertuigingen en culturen. 
Die gekenmerkt wordt door een veilige sfeer. 
Waar kinderen worden voorbereid op hun plek in de samenleving en zij leren zelfstandig, 
verantwoordelijk, creatief en kritisch te leven. 
Die verschillen tussen kinderen als uitgangspunt neemt en dat als een uitdaging ziet; 
die de ontwikkeling van kinderen zoveel en zo goed mogelijk wil stimuleren en begeleiden 
die veel kansen en mogelijkheden biedt aan kinderen en personeel om zich breed te 
ontwikkelen of profileren. 
Waar kinderen de mogelijkheid geboden wordt zich optimaal te kunnen ontplooien; 
die een ontmoetingsplaats met een fijne sfeer wil zijn: waar kind, ouder en leerkracht 
gehoord en gerespecteerd worden. 
Met een kwalitatief goed onderwijsaanbod. 
Waarin kinderen geleerd wordt om bewust en weloverwogen keuzes te maken; 
die in ontwikkeling wil blijven. 
 

Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in het hieronder staande aanbod. 

De school biedt daartoe: 

 

Een veilige sfeer met onder meer een anti-pestprotocol, inzetten van de training van Rots en 
Water, waarin actief naar elkaar geluisterd wordt. 
Een pedagogisch didactisch klimaat waarin zelfstandigheid en zelfsturing een belangrijke 
plaats innemen, hiervoor zetten we de methode “Taakspel” in. 
Een set van heldere leefregels, die samen met de kinderen wordt opgesteld.  
Methodes en materialen die tegemoet komen aan de verschillende 
ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen. 
Vieringen, die het saamhorigheidsgevoel stimuleren. 
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Een efficiënte zorgstructuur waaronder een leerlingvolgsysteem en leermiddelen om 
adequaat zorg op maat in de klas te verwezenlijken. 
Een team van professionele leerkrachten dat voorgaande principes in praktijk kan brengen 
door het aanbieden van gevarieerde effectieve instructie- en verwerkingsvormen, die 
tegemoet komen aan de verschillende leerstijlen bij kinderen.  
Teamleden die kritisch naar zichzelf kijken en waar nodig hun professionaliteit op peil houden 
en inspelen op recente belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs b.v. door het volgen van 
nascholing. 
Heldere interne en externe communicatielijnen. 
Een aantal keer per jaar de mogelijkheid om met kinderen en ouders over bepaalde zaken de 
dialoog aan te gaan. Denk aan: Kennismakingsgesprekken en 10-minutengesprekken. 
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4. WETTELIJKE OPDRACHTEN 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de 
kwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen 
‘kwaliteitszorg’, ‘inhoud van het onderwijs’ en ‘de leerlingenzorg’ aangegeven hoe 
basisschool Schepelweyen hieraan voldoet. 
 

4.1 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking 
- Onze toetskalender ziet er als volgt uit: 
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4.2      De inhoud van ons onderwijs 

 Leermiddelen/methodes Bijzondere afspraken 

Zintuiglijke en lichamelijke 
ontwikkeling 

Basislessen 
bewegingslessen 

 

Nederlandse taal Schatkist 
Veilig Leren Lezen 
Estafette 
Goed Gelezen 
Nieuws Begrip XL 
Taal Actief 

 

Rekenen en wiskunde Schatkist 
W.I.G. 

Schooljaar 2015-2016 
oriëntatie op nieuwe 
methode. 
Implementatie 2016-2017 

Engelse taal Team in action en Team on 
the move 

 

Wereldoriëntatie 
(aardrijkskunde, geschiedenis 
en natuur waaronder 
biologie) 

Argus Clou Implementatie 2015-2016 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling  

Zien en Kijk 
Goed Gedaan 
Rots en Water 

 

Leren leren Dag- en weektaak 
Taakspel  

 

Maatschappelijke 
verhoudingen, waaronder 
staatsinrichting  

Thematisch werken in gr 1-4 
Grp 3-8 Argus Clou 

 

Geestelijke stromingen Reis van je leven 
Catechese projecten 
rondom jaarfeesten 

Bronnenboek 

Expressie-activiteiten Moet je doen Bronnenboek 

Bevordering sociale 
redzaamheid, waaronder 
gedrag in het verkeer  

Wijzer door het verkeer 
Goed Gedaan 

 

Bevordering van gezond 
gedrag 

Goed Gedaan 
Prakt. en theoretisch 
verkeersexamen grp 7 
Verkeersdag okt. 

 

Schoolveiligheid/welbevinden 
van de leerlingen 

RI&E 
Leerling 
tevredenheidsenquête  

 

Bevordering actief burgerschap 
en sociale integratie, 
overgedragen 
kennis/kennismaking met de 
diversiteit van de samenleving 

Goed Gedaan 
Reis van je Leven 
IVN bezoeken 
Mijn en Dijn project 
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Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze 
waarop deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze 
inhouden voldoet bs. Schepelweyen  aan de kerndoelen en wettelijke eisen, zoals verwoord 
in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.  
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4.3      Wat hebben onze leerlingen nodig? 
 
Handelingsgericht Werken 
Alle scholen binnen SKOzoK werken vanuit de principes van Handelingsgericht werken 
(HGW). HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten centraal staan.  
De hele cyclus van HGW (waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren)  met bijbehorende 
instrumenten zoals groepsoverzicht en groepsplan is geïmplementeerd op de scholen. De 
komende jaren wordt ingezet op verbetering. De Lichte Ondersteuners vervullen hierin ook 
een rol. Zij ondersteunen collega-leerkrachten bij het vormgeven van een passend 
pedagogisch en didactisch onderwijsaanbod voor leerlingen en groepen met complexe 
onderwijsbehoeften. Op die manier wordt het effect van de ondersteuning verbreed en 
meer geborgd binnen het handelingsrepertoire van de leerkracht. 

Procedures rond het toekennen van extra ondersteuning 
Leerkrachten bieden in de groep een gedifferentieerd onderwijsaanbod om zo goed 
mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De KO-er (Kwaliteits 
Ondersteuner) ondersteunt de leerkracht hierbij. De onderwijsbehoeften van een leerling 
kunnen zo complex zijn dat de basisondersteuning die geboden kan worden binnen de 
school onvoldoende is, om de leerling goed te kunnen begeleiden. In die situaties neemt de 
KO-er in samenspraak met de ouders en leerkracht contact op met de Coördinator Passend 
Onderwijs van SKOzoK. Samen wordt dan besproken welke extra ondersteuning nodig is om 
de ontwikkeling van een leerling positief te stimuleren. Er wordt binnen extra ondersteuning 
onderscheid gemaakt tussen Lichte en Zware Ondersteuning. 

Lichte Ondersteuning 

 Lichte en preventieve ondersteuning 

 Georganiseerd door SKOzoK 

 Toegekend door de Coördinator Passend Onderwijs van SKOzoK 

 In veel gevallen wordt een Lichte Ondersteuner ingezet. Dit is een SKOzoK-collega 
met specifieke expertise die leerkrachten ondersteunt bij het vormgeven van 
Passend Onderwijs voor een leerling of groep met complexe onderwijsbehoeften. 

Zware Ondersteuning 

 Een arrangement op de basisschool of een plaatsing op een S(B)O, 
georganiseerd door het Samenwerkingsverband PO De Kempen. 

 Toegekend door de Commissie van Toelaatbaarheidsverklaringen. 
Beide vormen van ondersteuning worden na overleg met de ouders aangevraagd 
door de basisschool. 

 
Toelatingsprocedure 
Zie gerelateerde documenten organisatie.  

Procedure schorsen en verwijderen 
 Zie gerelateerde documenten organisatie. 
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5. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL 

 

A. IJkpunten: leerkrachtvaardigheden, leiderschap, samenwerking, focus op resultaten. 
 
Leerkrachtvaardigheden: 
De belangrijkste taak  op onze school is weggelegd voor de leerkracht. Hij/zij is de spil van 
de zorg voor de aan ons toevertrouwde kinderen. Wij vragen van onze collega’s de volgende 
kwaliteiten om deze zorgtaak te kunnen vervullen. De leerkracht: 
 

 Geeft de leerlingen voldoende tijd en gelegenheid tot leren; 

 Is duidelijk op de hoogte van en gebruikt onderwijskundig verantwoorde 
methoden; 

 Stelt duidelijke doelen 

 Geeft effectieve instructie en verwerking; 

 Voert een goed klassenmanagement; 

 Schept een positief werkklimaat; 

 Hanteert een flexibele klassenorganisatie; 

 Werkt samen met collega’s en vraagt hulp indien nodig; 

 Evalueert regelmatig de vorderingen van de leerlingen; 

 Signaleert een leerling die opvalt in zijn ontwikkeling en/of leervorderingen; 

 Kan de juiste toets- en observatie-instrumenten kiezen en toepassen; 

 Kan de uitkomsten van deze toets en observatie helder weergeven (verslag 
doen); 

 Kan een diagnose stellen; 

 Kan een groepsoverzicht en handelingsplan, betreffende een individueel kind 
of per groep opstellen en uitvoeren. 

 
Leiderschap, samenwerking en focus op resultaten. 
Kenmerkend voor het leidinggeven aan de school is, dat de schoolleiding de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stelt bij het inrichten van de organisatie. De 
organisatie is er op gericht om kinderen hun talenten te laten ontwikkelen. Dit is breder dan 
het verbeteren van taal- en rekenvaardigheden alleen. De schoolleiding is in staat om leiding 
te geven aan opbrengstgericht werken en heeft kennis van de factoren die op het niveau 
van de school, de groep en de leraar, de leerlingresultaten positief  beïnvloeden. Zij kent de 
kenmerken van de leerlingenpopulatie en de kwaliteit van de leerkrachten en hun 
ontwikkelingsmogelijkheden. 
De schoolleiding organiseert, stimuleert en bewaakt een onderzoek matige, lerende cultuur 
in de school. Een dergelijke cultuur wordt gekenmerkt door het handelen op basis van het 
leren van elkaar in de school waarbij gebruik wordt gemaakt van erkende ongelijkheid. 
Als onderwijskundig leider organiseert de schoolleiding hierover de communicatie in het 
team waarbij het leren van elkaar centraal staat. Op grond van het werk en het leerresultaat 
van kinderen wordt bekeken of het onderwijsaanbod in relatie tot het handelen van de 
leerkracht aangepast kan worden. 
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B. VERSTERKEN – VASTHOUDEN  
Samen met het voltallige team is er een analyse gemaakt van ontwikkelingspunten die we 
willen versterken en vasthouden. Dit leverde het volgende op; 
- versterken: gesprekken met leerlingen; didactisch coachen/feedback geven; kritische  
             werkhouding bij leerlingen, stimuleren en vormgeven van “maatjeswerk”,  
            coöperatieve werkvormen 
- vasthouden: groepsdoorbrekend werken in onderbouw; zelfstandig werken; aandacht  
   voor technische vakken; verkorte instructie; sociaal emotionele ontwikkeling  
   middels Goed Gedaan; evaluatie doorgaande lijn 
 
C. INHOUD –handelingsgerichtwerken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW). 
Handelingsgerichtwerken kenmerkt zich door een planmatige benadering van de specifieke 
behoeften van leerlingen. HGW gaat niet uit van het in kaart brengen van mogelijke 
beperkingen van een leerling, maar op de ontwikkelingsmogelijkheden die een leerling heeft 
om een bepaald doel te bereiken. Afstemming van het onderwijs- en instructieaanbod op 
individuele begeleidingsbehoeften geldt dat met name de interactie tussen leerkracht, 
leerling en groep aanknopingspunten biedt. Met het voortdurend afstemmen van instructie- 
en onderwijsaanbod wordt ook het dynamische aspect in het onderwijsleerproces 
weergegeven. Niet alleen de onderwijsbehoefte van de leerling wordt in kaart gebracht, 
maar ook de interactie tussen leerkracht, leerling en groep biedt aanknopingspunten. Met 
het voortdurend afstemmen van instructie- en onderwijsaanbod wordt ook het dynamische 
aspect in het onderwijsleerproces weergegeven. Niet alleen de onderwijsbehoefte van de 
leerling wordt in kaart gebracht, maar ook de begeleidingsbehoefte van de leerkracht. We 
beschrijven de HGW-cyclus in vier fasen: 

1. Waarnemen: Verzamelen van leerlinggegevens 
2. Begrijpen: Benoemen van onderwijsbehoeften en stellen van doelen 
3. Plannen: Opstellen van het groepsplan waarin het aanbod en instructiebehoefte 

zijn vastgelegd 
4. Realiseren: uitvoeren van het groepsplan 

 
De leerkrachten zijn sleutelfiguren bij het succesvol realiseren van passend onderwijs; dat 
lukt alleen met steun van ouders, collega’s en begeleiding van de Kwaliteits Ondersteuner 
en leidinggevenden.  
HGW wordt gekoppeld aan Opbrengstgericht werken (OGW).  
 
D. Actie op alle lagen: Wat gaan we doen? 
Systematische dataverzameling wordt gekoppeld aan het planmatig analyseren van deze 
data en vervolgens aan het bijstellen van het onderwijsplan: opbrengstgericht werken. De 
uitkomsten van deze metingen bepalen hoe het onderwijs wordt vormgegeven voor de 
komende periode. 
Een opbrengstgerichte analyse van de toetsdata is gericht op het vaststellen en het 
verhogen van de opbrengsten. Handelingsgericht werken is een breder perspectief op deze 
resultaten: Hierbij wordt gekeken naar  interactie tussen leerling en (leer-)omgeving in 
brede zin. 
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6. LANGETERMIJNONTWIKKELINGEN 
Meerjarenplan 2015-2019. 

Focuspunt 1: 
Excellent in Leren 
leren 

Jaardoelen  
schooljaar 
2015/2016 

Jaardoelen  
schooljaar 2016/2017 

Jaardoelen  
schooljaar 2017/2018 

Jaardoelen  
schooljaar 
2018/2019  

Hoofddoelstelling 
1. 
De cognitieve 
opbrengsten van 
bs Schepelweyen 
ligt 
op het niveau dat 
past bij de 
schoolpopulatie. 

Cognitieve 
opbrengsten op 
bs Schepelweyen 
passen  
bij de  
schoolpopulatie.  
Verbeterplan is 
geschreven en 
wordt gevolgd. 

Consolidatie niveau 
cognitieve  
opbrengsten.  

Consolidatie niveau 
cognitieve  
opbrengsten.  

Consolidatie niveau 
cognitieve  
opbrengsten.  

Hoofddoelstelling 
2.  
Er wordt planmatig 
gewerkt aan de  
sociaal-emotionele 
ontwikkeling.  
 
Er wordt 
geïnvesteerd in 
gesprekken met 
leerlingen. 

Zien en Kijk zijn 
op bs 
Schepelweyen in 
gebruik  
en worden 
ingevuld op 
hoofd-
onderdelen. 
Er wordt 
planmatig 
gewerkt met 
Goed Gedaan. 
In groep 1 en 2 
wordt gewerkt 
met Kijk op twee 
leerlijnen. 

Zien is op bs 
Schepelweyen  in gebruik  
en wordt ingevuld op alle 
hoofd-onderdelen.  
Er wordt planmatig 
gewerkt met Goed 
Gedaan.  
In groep 1 en 2 wordt 
gewerkt met Kijk op drie 
leerlijnen. 

Met behulp van Zien, 
Kijk en goed Gedaan 
maakt de  
sociaal-emotionele 
ontwikkeling  
onderdeel uit van de  
groepsplannen.  

Consolidatie van 
planmatig  
werken aan sociaal-
emotionele  
ontwikkeling via 
groepsplannen.  

Hoofddoelstelling 
3.  
Alle leerkrachten 
werken  
handelingsgericht 
en doelgericht met  
groepsplannen, 
waarin cognitieve,  
sociaal-emotionele 
en metacognitieve  
doelstellingen een 
plek hebben, zodat  
alle leerlingen een 
optimaal  
leerarrangement 
krijgen.  
 

Op bs 
Schepelweyen 
wordt  
handelingsgericht 
gewerkt met  
behulp van 
groepsplannen 
voor  
de cognitieve 
domeinen 
Rekenen en Taal.  

Op bs Schepelweyen 
wordt  
handelingsgericht 
gewerkt met  
behulp van 
groepsplannen voor  
het cognitieve domein 
Rekenen, Taal en Lezen.  

Op bs  Schepelweyen 
wordt  
handelingsgericht 
gewerkt met  
behulp van 
groepsplannen voor  
zowel cognitieve als 
sociaal-  
emotionele doelen. 

consolideren 
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Hoofddoelstelling. 
4 
Werken met 
referentieniveaus: 
Ontwikkelingslijnen 
niveaus 1F en 1S 
worden 
gerealiseerd in de 
groepsplannen 

Kennismaken 
met 
referentieniveaus 

Rekenontwikkelingslijnen 
niveaus 1F en 1S worden 
gerealiseerd in de 
groepsplannen. 

Taalontwikkelingslijnen 
niveaus 1F en 1S 
worden gerealiseerd in 
de groepsplannen. 

Technisch- en 
Begrijpend 
lezenontwikkelingsli
jnen niveaus 1F en 
1S worden 
gerealiseerd in de 
groepsplannen. 
(borgen 
ontwikkelingslijnen 
niveau 1F en 1S in 
de groepsplannen in 
schooljaar 2020-
2021) 

Hoofddoelstelling 
5. 
Werken met OPP. 

Goede 
inventarisatie: 
welke kinderen 
komen in 
aanmerking. 
Scholing/sturing 
door KO-er. 
Opstellen OPP’s. 
Zorgvuldige 
overdracht. 

Evalueren en bijstellen. 
Verdieping o.l.v. KO-er 

Borgen Borgen 

 

Focuspunt 2 
Samen ontwikkelen van 
De leergemeenschap 

Jaardoelen  
Schooljaar 2015-
2016 

Jaardoelen  
Schooljaar 2016-
2017 

Jaardoelen  
Schooljaar 
2017/2018  

Jaardoelen  
Schooljaar 
2018/2019  

Hoofddoelstelling 1  
Voor leerkrachten zijn de 
leerdoelen en  
leerlijnen het 
uitgangspunt; zij 
gebruiken  
eigentijdse middelen en 
methoden  
hierbij als hulpbron en 
benutten de  
kwaliteiten van collega's. 

Vergroten van de 
kennis van de  
leerlijnen bij 
leerkrachten en  
deze kennis 
gebruiken voor het  
bepalen van de 
periodedoelen in  
de groepsplannen.  
  

De leerlijnen 
vormen het  
uitgangspunt bij het 
bepalen van  
de periodedoelen in 
de  
groepsplannen.  
 
 
. 

Bij de realisatie van 
de  
periodedoelen 
gebruiken  
leerkrachten de 
methode als  
hulpbron en 
arrangeren zij  
maatwerk.  
 
. 

consolideren 
 

Hoofddoelstelling 2  
Leerkrachten tonen een 
positieve,  
lerende en begeleidende 
houding naar  
leerlingen en naar elkaar. 
  
  
                     
  

Middels geplande 
teambijeenkomsten 
maken  
leerkrachten 
gebruik van elkaars  
ervaring en 
expertise.  

Middels geplande 
teambijeenkomsten 
maken  
leerkrachten 
gebruik van elkaars  
ervaring en 
expertise.  
Er worden 
klassenconsultaties 
georganiseerd om 
de expertise te 
kunnen delen. 

Consolideren.  Consolideren.  
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Hoofddoelstelling 3 
Wij stimuleren en 
ondersteunen het  
didactisch en pedagogisch 
partnerschap  
van ouders.  

Aandacht voor het 
pedagogisch  
partnerschap met 
de ouders aan  
de hand van 
stimulerende en  
belemmerende 
factoren bij het 
kind,  

Aandacht voor het 
pedagogisch  
partnerschap met 
de ouders op  
zowel kind- als 
schoolniveau.  

consolideren  consolideren  

 

Focuspunt 3 : 
 Slimmer organiseren. 

Jaardoelen: 
schooljaar 
2015/2016  

Jaardoelen: 
schooljaar 
2016/2017  

Jaardoelen:  
schooljaar 
2017/2018 

Jaardoelen 
schooljaar 
2018/2019  
  

Hoofddoelstelling 1 
Er wordt met coöperatieve 
werkvormen gewerkt, 
waarbij bewust gebruik 
wordt gemaakt van 
ruimtes binnen en buiten 
de klas 
om het leerproces te 
verrijken en het 
leerrendement te 
verbeteren.  

Leerkrachten 
maken bewust  
gebruik van de 
leeromgeving  
buiten de klas.  
Leerkrachten 
maken bewust 
gebruik van 
coöperatieve 
werkvormen zoals 
o.a. maatjeswerk. 

Leerkrachten 
maken bewust  
gebruik van de 
leeromgeving  
buiten de klas. 
Leerkrachten 
maken bewust 
gebruikt van 
coöperatieve 
werkvormen zoals 
o.a. maatjeswerk, 
waarbij een 
doorgaande lijn 
ontstaat. 
 

Leerkrachten 
maken bewust 
gebruikt van 
coöperatieve 
werkvormen. Er 
wordt een aanzet 
gegeven tot 
groepsdoorbrekend 
werk. 

Evaluatie en 
bijstelling van de 
coöperatieve 
werkvormen en  
van planmatig  
groepsdoorbrekend 
werken. 

Hoofddoelstelling 2  
Wij faciliteren het "altijd en 
overal  
kunnen leren" van 
kinderen, door het  
bieden van toegang tot 
digitale  
leeromgevingen om de 
effectieve leertijd  
te vergroten en om 
partnerschap met  
ouders mogelijk te maken.  

Leerlingen laten 
leren met  
behulp van digitale 
leermiddelen  
in de klas.  

Leerlingen laten 
leren met  
behulp van digitale 
leermiddelen  
thuis.  

Inrichten 
ouderportaal om  
didactisch 
partnerschap met  
ouders te 
realiseren.  

Verder uitbouwen 
ouderportaal  
om didactisch 
partnerschap met  
ouders te 
realiseren.  

Hoofddoelstelling 3 
Werken met Kurzweil. 
 
 
 
 
 

Scholingsaanbod: 
Training 
basisvaardigheden 
voor leerkrachten 
die met Kurzweil 
gaan werken. (23-
09- en 14-10-2015) 

Scantraining 

voor 2 personen .  

Training voor 

gevorderden: 

Verdiepingstraining 

voor leerkrachten. 

Kurzweil wordt 
ingezet op 
meerdere 
vakgebieden. 

Bijstellen en borgen 
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2 leerkrachten 
worden 
coördinator. 
Inzetten Kurzweil bij 
Begrijpend Lezen 
(nieuwsbegripXL  
grp 5 t/m 8) 

Inzetten Kurzweil bij 

2de vakgebied. 
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GERELATEERDE SCHOOLDOCUMENTEN  

 Schooljaarplan  

 Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken 

 Schoolondersteuningsprofiel  

 

GERELATEERDE DOCUMENTEN ORGANISATIE 

 Strategisch beleidsplan (Koersplan) 

 Overzicht “Van hoofddoelstellingen naar jaardoelstellingen SKOzoK 2014-2018” 

 Zorgplan (leerlingenzorg)  

 Gesprekscyclus   

 Veiligheidsplan  

 Procedure schorsen en verwijderen 

 

 


