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1. Inleiding door de directeur 
 
1.1 PCBO De Kring als onderdeel van een groter geheel 
 
PCBO De Kring is één van de zevenentwintig scholen van de Stichting PCBO Apeldoorn. Uitspraken die zijn 
gedaan in de kerndocumenten van PCBO zijn daarmee uiteraard richtinggevend voor het beleid van PCBO De 
Kring. 
In 2014 is door directeuren en raad van bestuur een nieuw PCBO Verhaal gecomponeerd. In dit verhaal zijn 
veel elementen terug te vinden die naar voren zijn gekomen in de voorbereidende bijeenkomsten voor het 
Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 die de raad van bestuur heeft gehouden met de teams van alle 
scholen, directeuren, ouders van groep 1 en 8 van een groot aantal scholen, bureaumedewerkers, 
ketenpartners etc. 

  

Samen Het Verschil Maken 

De basisschool. Niet zomaar een schoolperiode, maar de tijd waar je als kind de basis krijgt voor de 

rest van je leven. Hoe je leert. Hoe je denkt. Hoe je speelt. Wat je droomt. Wij geloven dat elk kind het 

recht heeft om terug te kijken op een leuke, zinvolle tijd op de basisschool. Waar je les krijgt van 

bevlogen mensen.  

Wij zijn PCBO. Wij zijn een organisatie waarin 27 basisscholen in Apeldoorn samenwerken. 

Samenwerken met ouders, medewerkers en leerlingen om het beste in kinderen naar boven te halen. 

Iedere school doet dat vanuit zijn eigen karakter en zijn eigen identiteit. Er is daarom altijd een school 

die bij u en uw kind past. Dat is de kracht van PCBO. Onze normen en waarden worden gevormd door 

het christelijk geloof. Uw kind is welkom ongeacht uw achtergrond.  

We geloven in de kracht van anders zijn. Dat elk kind bijzonder is en unieke talenten heeft. Dat elk 

kind het verschil kan maken. Dat elk kind het recht heeft op aandacht en ondersteuning om talenten 

te ontdekken. En dat het de taak van PCBO is om dát mogelijk te maken. In het belang van het kind. 

We geloven in de kracht van het verschil, maar nooit ten koste van ‘samen’. Want samen kom je 

verder dan alleen. En inspireer je elkaar. Dat geldt voor de scholen, voor de medewerkers en voor de 

leerlingen. Samen hebben we meer slagkracht, samen kunnen we leren van onze ervaring en samen 

kunnen we de kinderen het beste onderwijs geven. 

We staan garant voor goed onderwijs. Taal, lezen en rekenen zijn op orde. Maar er is meer. We 

geven ruimte voor groei in een veilige omgeving. Zo laten we samen elk kind vanuit zijn of haar 

kracht groeien tot wat het kan zijn. We dagen kinderen uit medeverantwoordelijk te zijn voor hun 

ontwikkeling en hun talenten te benutten. Zo zetten we in op de brede ontwikkeling van het kind: 

onderwijs voor hart, hoofd en handen. Voor nu, maar ook voor de maatschappij van morgen. Dat zijn 

wij. Wij zijn PCBO. 

PCBO: Ruimte voor groei 
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Dit verhaal vormt het startpunt van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 – Samen Het Verschil 
Maken. Hierin zijn ook richtinggevende uitspraken opgenomen, die medebepalend zijn voor de koers van de 
scholen in de periode 2015-2019. (zie Katern B BIJLAGE I, paragraaf 1.1). Ook de sturingsfilosofie die in 2014 in 
samenspraak tussen directeuren en raad van bestuur is ontwikkeld, is van belang als koersdocument (zie 
Katern B BIJLAGE I, paragraaf 1,3). En tenslotte hebben ook de jaarlijkse beleidsplannen van PCBO Apeldoorn 
(Beleidsvoornemens & Kaders) invloed op de manier waarop wij in onze schoolorganisatie zaken regelen en 
inrichten.  
 
PCBO Apeldoorn hanteert als nadrukkelijk uitgangspunt dat binnen de hiervoor genoemde kaders het 
onderwijskundige concept van de scholen door iedere afzonderlijke school moet worden bepaald. Hierdoor 
zorgt PCBO voor een gevarieerd onderwijsaanbod in geheel Apeldoorn en in iedere wijk van Apeldoorn, voor 
ouders die kiezen voor kwalitatief goed christelijk onderwijs aan hun kind(eren). 
 
 
1.2 Doel van het schoolplan 
 
Met behulp van dit schoolplan willen wij beleids- en planmatig werken aan: 

 Het creëren van een gemeenschappelijk gedragen onderwijsvisie, in een gezamenlijke inspanning van team 
en directie; 

 Het realiseren van de vastgestelde visie, door een evenwichtige en goed doordachte planning van 
verbeteractiviteiten voor de komende planperiode (2015-2019); 

 Het systematisch in beeld brengen en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs op onze school; 

 Het borgen en behouden van de kwaliteit van de onderwijs- en organisatieaspecten die, bij het in beeld 
brengen van de kwaliteit, door onszelf of door anderen als ‘goed’ zijn aangemerkt; 

 Het verbeteren van de onderwijs- en organisatieaspecten die, bij het in beeld brengen van de kwaliteit, 
door onszelf of door anderen als ‘onvoldoende’ of ‘voor verbetering vatbaar’ zijn benoemd. 

 
 
1.3 Functie van het schoolplan als instrument in het kwaliteitszorgsysteem van PCBO De Kring 
 
Dit schoolplan geeft een helder beeld van de huidige situatie van de school en van het gewenste 
toekomstbeeld. Op weg naar dit streefbeeld moeten verschillende verbeter- of vernieuwingsactiviteiten 
worden uitgevoerd. Deze worden in het schoolplan benoemd, in katern A, in de hoofdstukken 4 en 5. 
 
De beschrijving van deze ontwikkelingen in het schoolplan geeft ons als directie en als team houvast en dient 
als ‘spoorboekje ‘ voor de komende vier schooljaren. Verder dient het als verantwoording naar de raad van 
bestuur, de medezeggenschapsraad en de inspectie van het onderwijs en vormt het de basis voor de schoolgids 
voor de ouders. 
 
Het schoolplan geeft in grote lijnen de ontwikkeling aan voor de cursusjaren 2015 t/m 2019. De concrete 
uitwerking per jaarschijf gebeurt in de jaarplannen. Aan het einde van ieder cursusjaar wordt in een jaarverslag 
een verantwoording gegeven van de bereikte resultaten. Deze schriftelijke verantwoording is bedoeld voor de 
raad van bestuur, de ouders, de medezeggenschapsraad en de inspectie van het onderwijs. 
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1.4 Werken met katern A en katern B (bijlagen en analyse) 
 
Om het schoolplan zo compact en overzichtelijk mogelijk te houden wordt gewerkt met twee katernen. 
 
De kern van het schoolplan is op genomen in katern A. Deze kern bestaat uit de volgende onderdelen: 

 De context van de school; 

 Het motto en de visie van de school; 

 Het onderwijskundig concept; 

 De hoofdlijnen van beleid voor de komende jaren; 

 De verdeling van deze actiepunten over de vier schooljaren van het schoolplan; 

 Een meerjarenbegroting, voor een financiële vertaling van de verschillende plannen en acties. 
 
In katern B zijn in verschillende bijlagen belangrijke basis- en koersdocumenten voor het schoolplan benoemd, 
zoals de richtinggevende uitspraken uit het Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 van PCBO Apeldoorn 
en de sturingsfilosofie. Verder nadere uitwerkingen van het onderwijs van de school, zoals het integraal 
kwaliteitsbeleid, het sociaal veiligheidsbeleid en beleid op het gebied van burgerschap en integratie. Ook de 
samenvattende uitkomsten van alle uitgevoerde analyses zijn in een bijlage weergegeven. 
 
 
1.5 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan; bronnen en diagnose-instrumenten 
 
Alle voorbereidingen voor het schoolplan 2015-2019 kunnen worden opgevat als het zoeken naar antwoorden 
op de vijf basale kwaliteitsvragen die PCBO Apeldoorn hanteert voor haar Integraal Kwaliteitsbeleid: 

 Doen we de goede dingen? 

 Doen we de dingen goed? 

 Hoe weten we dat? 

 Delen anderen onze mening ook? 

 Wat doen we met de antwoorden op deze vragen? 
 
Voor het beantwoorden van de eerste kwaliteitsvraag – ‘doen we de goede dingen?’ – hebben we opnieuw de 
visie en het onderwijskundig concept van de school onder de loep genomen en besproken. Dit wordt 
beschreven in hoofdstuk 3 van katern A. In katern B worden in de bijlagen nadere uitwerkingen beschreven 
met betrekking tot ondersteuning en begeleiding, sociaal veiligheidsbeleid en burgerschap en integratie. 
Voor het zoeken naar antwoorden op de volgende drie kwaliteitsvragen – ‘doen we de dingen goed?’; ‘hoe 
weten we dat? ’ en ‘delen anderen die mening ook? ’ – hebben we gebruik gemaakt van de volgende 
(diagnose)-instrumenten en bronnen: 
a. Analyse van sterktes en zwaktes m.b.t de beschreven visie en onderwijskundig concept (wat doen we goed 

en laten we dus zo; wat moet in de komende planperiode verder worden ontwikkeld?) 
b. Analyse van sterktes en zwaktes m.b.t. het PCBO Verhaal 
c. Bepalen van de actiepunten voor de school m.b.t. de richtinggevende uitspraken uit het Strategisch 

Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 Samen Het Verschil Maken 
d. Analyse van sterktes en zwaktes m.b.t. het werken volgens de principes van de sturingsfilosofie van PCBO 

Apeldoorn 
e. Kwaliteit van onderwijs en ‘leren’: 

 Analyse van de opbrengsten; 

 Analyse van de brede kwaliteit; 

 Het verslag van het meest recente inspectiebezoek (d.d. 19-11-2012); 

 Het verslag van het collegiaal kwaliteitsonderzoek (d.d. 05-03-2014); 

 Analyse van sterktes en zwaktes m.b.t. de basiskwaliteit van het onderwijs, zoals deze is omschreven in 
het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs; 

 Het verslag van de externe audit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs m.b.t. het 
ondersteuningsprofiel van PCBO ‘De Kring.’ (d.d. 23-03-2015); 

 Leerlingentevredenheidspeiling (LTP) van Scholen Met Succes  
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f. Kwaliteit van professionals en leren: 

 Analyse van talenten van medewerkers (menselijk kapitaal); 

 Analyse van het omgaan met professionele ruimte en eigenaarschap (besluitvormingskapitaal); 

 Analyse van het samenwerken van professionals (sociaal kapitaal); 

 Analyse van de bevlogenheid van medewerkers; samen het verschil willen maken (professioneel 
kapitaal) 

 Medewerkerstevredenheidspeiling (MTP) van Scholen Met Succes 
g. Kwaliteit van ouderbetrokkenheid: 

 Analyse van de bijdrage van de ouderbetrokkenheid aan de kwaliteit van onderwijs en ‘leren van 
kinderen; 

 Analyse van de reputatie en imago van de school; 

 Analyse van de kwaliteit van public relations en marketing; 

 Analyse van de ontwikkeling van het leerlingenaantal; 

 Oudertevredenheidspeiling (OTP) van Scholen Met Succes 
h. Uitkomsten van de plannings- en evaluatiedagen van de afgelopen planperiode 
i. Verbeterpunten en actiepunten die naar voren komen uit de verschillende onderdelen van het schoolplan 
j. Omgevingsanalyse 
k. Analyse van randvoorwaarden: 

 Gebouw; 

 Meubilair; 

 Methoden, materialen, infrastructuur; 

 Financiën. 
 
Het gebruik van de verschillende diagnose-instrumenten en bronnen heeft veel gegevens opgeleverd. Deze zijn 
weergegeven in katern B BIJLAGE VI. Om de laatste kwaliteitsvraag – ‘wat doen we met de antwoorden op deze 
vragen?’ – te beantwoorden hebben we een keuze moeten maken uit de grote hoeveelheid gegevens die in 
BIJLAGE VI op een rij zijn gezet. 
 
De uiteindelijke verbeteronderwerpen en activiteiten die door PCBO De Kring worden ondernomen in de 
periode 2015-2019 zijn, zoveel mogelijk gegroepeerd naar de velden van de sturingsfilosofie van PCBO 
Apeldoorn, weergegeven in katern A, hoofdstuk 4. 
Vervolgens zijn de actiepunten, vernieuwingen en verbeterpunten in katern A in hoofdstuk 5 verdeeld over de 
vier schooljaren van de schoolplanperiode. 
 
Veel activiteiten die in de hoofdstukken 4 en 5 zijn weergegeven kosten geld, door de investering in middelen 
of door de investering in medewerkers. In katern A in hoofdstuk 6 is daarom een meerjarenbegroting 
opgenomen, om deze kosten in beeld te brengen. 
 
 
1.6 Evaluatie 
 
De algehele evaluatie van het schoolplan zal plaatsvinden in het cursusjaar 2018-2019, voorafgaand aan de 
opstelling van het schoolplan over de periode 2019-2023. 
Daarnaast wordt, aan het eind van ieder cursusjaar, samen met het team, vastgesteld in hoeverre het gelukt is 
om de verbeteronderwerpen die voor het lopende cursusjaar waren gepland, en de doelen die daarbij waren 
gesteld, ook inderdaad te realiseren en welke gevolgen dit heeft voor de planning van de daaropvolgende 
jaarschijf. Een en ander wordt vastgelegd in het jaarverslag, dat ter verantwoording wordt aangeboden aan de 
raad van bestuur, de ouders, de medezeggenschapsraad en de inspectie van het onderwijs. 
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2. Beschrijving schoolcontext 
 
2.1 Algemene gegevens 
 

PCBO De Kring  
Voldersdreef 304 
7328 CA Apeldoorn 
t : 055-533 4146 
kring@pcboapeldoorn.nl 
www.kring.pcboapeldoorn.nl  
Brinnr. : 17 DX 
 

 

MT  : Dhr. E. Rietkerk, meerscholendirecteur (a.i.) 

  : Dhr. K. Kievit, schoolleider 

  : Mevr. E. van Dijk, senior leerkracht 

 

Bevoegd gezag : Stichting PCBO Apeldoorn 

  Jean Monnetpark 27 

  7336 BA Apeldoorn 
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2.2 Wijk en buurt 
 
PCBO De Kring is gesitueerd in de Apeldoornse wijk De Maten. Zij maakt deel uit van de buurt De Dreven. In de 
wijk De Maten zijn relatief veel basisscholen. Dit gegeven is momenteel op gemeentelijk en bestuurlijk niveau 
onderwerp van gesprek. Om in een periode van krimp kwalitatief goed onderwijs te bieden aan aanstaande 
ouders met daarbij voldoende keuze aan concepten en identiteit binnen een beperkte straal, zijn de besturen 
gezamenlijk een zgn. vlekkenplan aan het maken. Gezien de grootte en stabiliteit van PCBO De Kring is het niet 
de verwachting dat deze school geconfronteerd wordt met opheffing of fusie. 
 
Afb. 1 Situering PCBO De Kring binnen de buurt 

 
 
 
Afb. 2 Situering PCBO De Kring binnen Apeldoorn 
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2.3 Gebouw en aankleding 
 
De school is een modern, schoon, verzorgd en aantrekkelijk gebouw, waar grote en kleine mensen zich thuis 
voelen. Elke groep beschikt over een eigen lokaal met daarnaast een apart speellokaal voor de kleuters. Er zijn 
geschikte werkplekken voor de ib-er, de senior leerkracht, de i-coach en de directie. 
De lokalen zijn modern ingericht en de leerkrachten beschikken over de leermiddelen, materialen en software, 
die up-to-date zijn en zorgvuldig zijn uitgekozen. Er zijn voldoende computers in de klassen en in de hal is een 
computernetwerk, waar ongeveer 25 leerlingen kunnen werken. De gemeenschappelijke ruimtes worden 
middels een goede taakverdeling onder de personeelsleden netjes gehouden. De school is een veilig gebouw 
dat in geval van calamiteiten snel ontruimd kan worden. Hiertoe is een actueel vlucht- en calamiteitenplan. 
 
De school kent een patio, waar kinderen in de open lucht kunnen werken. In de school is er een grote centrale 
hal, die voor verschillende activiteiten gebruikt wordt. De keuken wordt gebruikt voor kooklessen. Het 
schoolterrein biedt voor alle groepen genoeg uitdaging om te spelen Er is een groot oppervlakte aan 
buitenruimte, doordat er sprake is van gezamenlijk benutten van de ruimte met andere 
samenwerkingspartners. Er is een extra ‘trapveldje’, waar kinderen kunnen spelen. 
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2.4 Leerlingpopulatie van PCBO De Kring 

 
Afb. 3 Herkomst leerlingen naar postcode o.b.v. schooljaar 2013-2014 

 
 

Waarneembare trend: In de laatste drie jaren is het aantal leerlingen uit het eigen postcodegebied (7328), dat 
bij PCBO De Kring is ingeschreven, jaarlijks afgenomen met ongeveer 1%. 
 
Afb. 4 Percentage kinderen uit de wijk, dat is ingeschreven is bij PCBO De Kring o.b.v. schooljaar 2013-2014 

 
Waarneembare trend: In de laatste drie jaren is het marktaandeel van PCBO De Kring in het eigen 
postcodegebied nagenoeg gelijk gebleven. 
 
Aandeel gewichtenleerlingen o.b.v. nieuwe regeling: 
 
Teldatum Aantal lln Aantal 0,3 Aantal 1,2 Totaal % gewichten 
01-10-2012 327 15 5 6,1% 
01-10-2013 336 10 5 4,5% 
01-10-2014 330 6 3 2,7% 
 
Waarneembare trend : In de laatste drie jaren is het aantal gewichtleerlingen afgenomen. 
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PCBO De Kring hanteert al vele jaren een maximum aantal inschrijvingen per jaar. Hierdoor heeft zij een 

tamelijk stabiel leerlingenaantal: 

 

 
Het aantal mogelijke inschrijvingen per jaar ligt rond de 46 á 47 leerlingen. Onderstaande tabel geeft o.b.v. 
deze inschrijvingsquotum de gewenste opbouw in jaargroepen weer: 
 

 
 
PCBO De Kring zou meer leerlingen kunnen inschrijven als het gebouw hiertoe de mogelijkheden bood. Op dit 
moment zijn echter alle 13 groepsruimten optimaal bezet en bestaat er inpandig geen mogelijkheid om een 
veertiende groep te huisvesten. Tot op heden verwijst de gemeente naar leegstand in de wijk. Concreet zou dit 
voor PCBO De Kring betekenen, dat zij wordt verwezen naar één of meerdere groepsruimtes bij OBS De 
Kosmos. 
PCBO De Kring zou graag een integraal kindcentrum willen realiseren in samenwerking met een 
kinderopvangpartner. Tevens zien we kansen in inwoning van andere educatieve en/of zorgpartners op het 
gebied van logopedie, fysiotherapie e.d.  Om dit mogelijk te maken heeft de directie in een verzoek tot 
uitbreiding van het huidige gebouw neergelegd bij de Raad van Bestuur van Stichting PCBO. 
  

15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

groep aantal  l ln groep aantal  l ln groep aantal  l ln groep aantal  l ln groep

8 28 8 41 8 51 8 37 8 46

7 41 7 51 7 37 7 46 7 47

6 51 6 37 6 46 6 47 6 40

5 37 5 46 5 47 5 40 5 46

4 46 4 47 4 40 4 46 4 46

3 47 3 40 3 46 3 46 3 46

2 40 2 46 2 46 2 46 2 46

1 46 1 46 1 46 1 46 1 46

336 354 359 354 363

gem. 25,8 gem. 27,2 gem. 27,6 gem. 27,2 gem. 27,9
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2.5 Project Samen meer Scholen 
 
Stichting PCBO Apeldoorn is in augustus 2013 een pilotproject gestart, waarin de leiding over scholengroepen 
van 2 tot 3 scholen werd neergelegd bij een team van één meerscholendirecteur met schoolleiders op iedere 
schoollocatie en waarin wordt ingezet op ondernemende professionals, die worden aangesproken op hun 
kwaliteiten (zie ook Strategisch Meerjarenbeleidsplan PCBO Apeldoorn 2011-2015: 'Verantwoord ondernemen 
voor goed onderwijs'). Het doel van het project is te onderzoeken of zo’n organisatievorm meerwaarde heeft 
ten opzichte van de één-school-één-directeur constructie, op de terreinen: 
 
a. Versterking onderwijskundig leiderschap: Op schoolniveau is het voornaamste doel dat de schoolleider zich 

volledig kan richten op leiding geven aan de kwaliteit van onderwijs en aan de opbrengsten, op het 
inspirerend leidinggeven aan ondernemende professionals en op maximale ouderbetrokkenheid. 

b. Goed teamleiderschap: Versterken van samenwerkend leren van ondernemende teamleden en 
ondernemende leidinggevenden.  

c. Positionering van scholen in de wijk: De scholen van de scholengroep hebben een herkenbaar, 
onderscheidend en aantrekkelijk profiel voor ouders en in de wijk. 

 
Het project duurt in principe drie jaar. Gedurende deze periode zal de voortgang ten opzichte van de gestelde 
doelen worden gemonitord. Aan het eind van de projectfase zal een evaluatierapport worden opgeleverd 
waarin de toegevoegde waarde voor het onderwijs (de leerlingen en hun ouders), de medewerkers en de 
positie van de school in beeld wordt gebracht, en waarin duidelijk wordt of deze organisatievorm kan worden 
uitgevoerd onder de randvoorwaarden: budgetneutraal ten opzichte van de uitgangspositie en goede 
waarborging van de arbeidsvoorwaardelijke rechten van medewerkers.  
 
Het project wordt tot op dit moment uitgevoerd in de volgende scholengroepen:  
a. Scholengroep A: PCBO Koningin Emma en PCBO Het Kompas; 
b. Scholengroep B: PCBO De Kring, PCBO Gong-Matendonk, PCBO Gong-Matengaarde. 
 
PCBO Apeldoorn richtte een projectgroep in, bestaande uit de voorzitter Raad van Bestuur, 
meerscholendirecteuren en schoolleiders van de beide scholengroepen, de directie van twee reeds bestaande 
scholenclusters, de staffunctionaris P&O, de medewerkers marketing & communicatie en een extern 
begeleider.  
De taken van de projectgroep zijn het op hoofdlijnen aansturen van de pilot, bewaking van de 
randvoorwaarden en facilitering van het proces in de vorm van HR-, en communicatieondersteuning.  
De pilot wordt extern begeleid, op de terreinen: advisering van de projectgroep, coaching van de 
meerscholendirecteuren en schoolleiders, monitoring van de effecten en de doelrealisatie op de scholen. 
 
Huidige stand van zaken: 
De effecten van de bovengenoemde pilot blijken in de praktijk slecht meetbaar. Fluctuaties in de aansturing 
binnen de clusters en andere invloedrijke processen hebben ervoor gezorgd dat eerder dan gepland de 
continuering van Samen meer Scholen zal worden afgewogen. In combinatie met diverse andere 
directievacatures binnen de Stichting PCBO heeft dit de roep om een eenduidige visie op aansturing versneld. 
Rond 01-01-2016 zal hierover meer bekend zijn.  
 
 
2.6 Het team van PCBO De Kring 
 
Het team van PCBO De Kring is verhoudingsgewijs jong. De categorie dertig tot veertig jaar is het sterkst 
vertegenwoordigd. Daarbij zijn de teamleden tamelijk honkvast. Hoewel de stichting PCBO en ook het 
samenwerkingsinitiatief binnen de wijk De Maten mogelijkheden bieden tot mobiliteit, werd er tot op heden 
geen gebruik van gemaakt. 
Een aantal van 5 mannelijke teamleden is heden ten dage redelijk uniek. Zowel voor ons onderwijs aan de 
leerlingen als het teamproces achten wij dit een positief aspect. 
  



 

 
 

16 Schoolplan PCBO De Kring 2015-2019 

 

Samen spelen we leuker. Samen leren we beter. Samen komen we verder! 

 

 
 

 

In de periode 2015-2016 t/m het schooljaar 2017-2018 kent PCBO De Kring een vaste formatietoekenning. 

Hiertoe zijn afspraken gemaakt met de stichting PCBO. Op basis van het huidige leerlingenaantal en de te 

verwachten inschrijvingen is de formatie voor de eerste drie schooljaren gebaseerd op 347 leerlingen. Mede 

door dit gegeven kan PCBO De Kring in relatieve rust blijven bouwen aan haar team en tevens gaan werken met 

ander functiebouwwerk met o.a. onderwijsassistenten en combinatiefunctionarissen. 

 

 

2.7 Organogram PCBO De Kring 
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3. Motto en visie; onderwijskundige vormgeving van de school 
 
3.1 Het Kringverhaal 

Spelen, leren en groeien doen we samen! 

Wij zijn PCBO De Kring. Wij zijn een school in de wijk De Maten waar we de kinderen die aan ons zijn 

toevertrouwd een zinvolle en inspirerende tijd geven.  We zijn een open christelijke basisschool. Uw kind is 

welkom ongeacht uw achtergrond. De verhalen uit de Bijbel vormen voor ons een vaste inspiratiebron. Hier 

geven wij dagelijks zichtbaar vorm en inhoud aan. 

Kinderen leren vooral vanuit nieuwsgierigheid. In een veilige en uitdagende omgeving stellen onze 

leerlingen zich open voor nieuwe ervaringen en leren andere mogelijkheden te ontdekken. Hierbij maken wij 

waar mogelijk ook gebruik van onze omgeving. Wij zijn een school waar je les krijgt van enthousiaste 

mensen. 

Ieder kind is uniek en dat ervaren wij als een groot goed. Ieder kind heeft het recht op goede ondersteuning 

en begeleiding.  Wij spelen in op de verschillende leerbehoeften en bieden een goede zorgstructuur. Om dit 

te realiseren zijn onze teamleden kundig. We ontwikkelen ons daarom continu in onze professionaliteit. 

Hierbij gebruiken we de expertise van andere scholen en instellingen. 

Wij geloven dat ieder mens bijzonder is en eigen talenten heeft. Binnen PCBO De Kring creëren we 

mogelijkheden voor kinderen, teamleden en ouders om met deze talenten aan de slag te gaan. Zo leer je 

zelf beter, maar profiteren ook alle mensen om je heen. 

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs. Naast volop aandacht voor de vakken rekenen, taal en lezen, zorgen 

we dat kinderen zich breed ontwikkelen. Dit vinden wij belangrijk. Samenwerken, oplossingsgericht denken, 

communicatieve vaardigheden, creativiteit en kennis van ICT zijn belangrijke vaardigheden voor een 

succesvolle toekomst. 

We doen wat we zeggen. We hebben de ambitie het optimale uit uw kind en elkaar te halen. We geven ook 

duidelijk aan wat onze mogelijkheden hiertoe zijn. We zijn aanspreekbaar op gemaakte beloftes en 

afspraken. 

We zeggen wat we doen. Een goede samenwerking tussen ouders en de school bevordert aantoonbaar de 

ontwikkeling van het kind. Daarom zijn wij open in onze communicatie over uw kind en verwachten van u 

hetzelfde. 

Kinderen, teamleden en ouders maken samen een goede school. Ieders positieve bijdrage hieraan is 

onmisbaar. Binnen PCBO De Kring is samenwerken daarom dagelijks zichtbaar. We stellen met deze visie 

hoge doelen aan ons zelf en aan elkaar, maar realiseren ons ook dat fouten maken menselijk is. Dit geldt 

voor kinderen, ouders en teamleden. We hebben de ambitie hiervan te leren om zo onze gezamenlijke 

droom waar te maken:  door goed en uitdagend onderwijs kinderen handvatten bieden om op te kunnen 

groeien tot zelfstandige, gelukkige mensen. Voor nu, maar ook voor de maatschappij van morgen.  

Wij zijn PCBO De Kring. 
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3.2 De kernwaarden van PCBO De Kring 

 

De kernwaarden van PCBO De Kring zijn: 
 Samenwerken; 

 Betrouwbaar; 

 Inspireren. 

 

Deze waarden moeten op alle vlakken voelbaar, zichtbaar en leidend zijn binnen de organisatie van PCBO De 

Kring. Ze vormen de basis voor het Kringverhaal, zoals dat nadien is geformuleerd. 

 

 

3.3  PCBO De Kring en leren 

 

Kinderen willen leren! We richten ons op het aanleren van vaardigheden, hiervan is onderzoeken een 

speerpunt. Er is ruimte voor keuze om aan persoonlijke leerdoelen te werken, zowel op cognitief als persoonlijk 

vlak. Wij geloven ook voor kinderen in de kracht van samen. 

 

Concretisering van de kernwaarden: 

 Actieve kinderen tijdens de instructies en verwerking; 

 Onderzoeken heeft een herkenbare plek binnen ons onderwijs; 

 Kinderen hebben wat te kiezen hierbij is er ruimte voor eigen ontwikkeling; 

 Er wordt zichtbaar handen en voeten gegeven aan persoonlijke ontwikkeling en het volgen hiervan; 

 Engels wordt gegeven vanaf een jonge leeftijd; 

 Mediawijsheid heeft een structurele plek binnen het onderwijsaanbod. 

 

 

3.4  PCBO De Kring en ouders 

 

Samen één team één taak! Met elkaar zorgen we voor een optimale inrichting van ons onderwijs. Wij zijn er op 

uit om ouders te betrekken bij school, vanuit het geloof dat dit goed is voor de ontwikkeling van kinderen. 

 

Concretisering van de kernwaarden: 

 Ouders voorzien de school van relevante informatie over het kind; 

 Kinderen worden betrokken bij gesprekken over hun ontwikkeling en hebben hier invloed op; 

 We informeren ouders actief over de doelen van ons onderwijs en geven inzicht in de ontwikkeling via o.a. 

portfolio’s; 

 Ouders hebben 24/7 toegang tot leerresultaten van hun kind; 

 Intensieve samenwerking met de OR als het gaat om het organiseren van de extra’s op school. 

 

 

3.5 PCBO De Kring en haar omgeving 

 

We werken actief aan het opzetten van een netwerk van bedrijven, ouders en omgeving die een actieve 

bijdrage leveren aan onderwijs. Met de omgeving samen wordt het onderwijs op onze school zoveel rijker. 

 

Concretisering van de kernwaarden: 

 Bedrijven en externen hebben plek tijdens TIB; 

 We bouwen actief aan een netwerk van bedrijven en ouders, waarbij de focus ligt op gebruik maken van 

elkaars talenten en expertise; 

 Praktijk en theorie met elkaar verbinden. De wereld is je klaslokaal!  
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3.6 PCBO De Kring en haar team 

 

Op De Kring bouwen wij actief aan een lerende organisatie. Het spiegelen van jezelf en de ander en het delen 

met elkaar is hierin belangrijk. Samen verantwoordelijk voor een grotere groep kinderen dan je eigen klas is 

wat herkenbaar is binnen onze manier van werken. We doen waar we goed in zijn en we doen wat we beloven. 

 

Concretisering van de kernwaarden: 

 Wij verdiepen ons de komende jaren in het begeleiden van onderzoekend en ontwerpend leren; 

 We gaan actief aan de slag met onze rol in het bovenstaande  proces en onze rol tijdens TIB; 

 We werken met een gedifferentieerd team en zoeken naar een goede match tussen taak en expertise / 

 talent. Hierbij zijn we met elkaar verantwoordelijk voor de hele school; 

 We bouwen verder aan het werken in Actieteams en de besluitvorming hier omheen; 

 We maken onze leerpunten inzichtelijk aan elkaar. 

 

 

3.7 PCBO De Kring en haar christelijke identiteit 

 

PCBO de Kring is een moderne, open christelijke basisschool. De christelijke identiteit is de basis van waaruit 
wij werken. De normen en waarden die van uit ons geloof belangrijk zijn, vormen de grondslag. Normen en 
waarden worden geleerd door ze te doen en ze voor te leven. Dat betekent dat wij de kinderen respect voor de 
ander en voor de omgeving zullen moeten bijbrengen. Christelijke feestdagen spelen het gehele jaar door een 
belangrijke rol. Omdat onze leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving, schenken wij in ons 
onderwijs aandacht aan inzicht en kennis van andere culturen en respect voor andere culturen en 
geloofsovertuigingen. Dit alles is merkbaar in onze omgang met elkaar, de kinderen en ouders. 
 
 
3.8 De onderwijskundige principes van PCBO De Kring 
 
Om optimaal onderwijs en zorg te kunnen bieden, werkt PCBO De Kring volgens een aantal principes: 

 

 Pedagogisch klimaat 

Goed onderwijs binnen een positief pedagogisch klimaat is belangrijk in de Kring. Verder is een goede sfeer van 

belang waarin leerkrachten, kinderen en ouders zich prettig voelen. Er zijn duidelijke regels om die sfeer op peil 

te houden. Goede sociale omgang met elkaar, voorleven, belonen en consequent handelen zijn bij ons 

herkenbaar. Elk teamlid is verantwoordelijk voor eigen gedrag en handelen en ook kinderen leren we 

verantwoordelijkheid voor eigen handelen te nemen. Vanuit een positief pedagogisch klimaat geven we 

kinderen de gelegenheid zich zoveel mogelijk te ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Concreet vertaalt 

zich dit in een herkenbaar anti-pestprotocol en een leerlijn voor persoonlijke ontwikkeling, die gedurende deze 

planperiode ontwikkeld wordt. 

 

 Goede sfeer 

We vinden het belangrijk dat er op school een sfeer is waar kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen. 

De goede sfeer is aan het volgende te herkennen: 

 Rust, structuur en duidelijke regels, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is; 

 Zorg, eerlijkheid, respect en aandacht voor elkaar; 

 Openheid en verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en onderlinge relaties; 

 Een hecht team: open naar elkaar, actief betrokken en verantwoordelijk voor alles wat er in de school 

 dagelijks gebeurt. 
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 Groepsplannen 

Binnen alle groepen te werken met groepsplannen. In de groep wordt op deze manier zowel aandacht besteed 

aan meerbegaafden, de middengroep en aan leerlingen die juist extra aandacht nodig hebben. Hierdoor wordt 

aandacht besteed aan alle kinderen met hun specifieke onderwijsbehoeften. Een voorwaarde voor het werken 

met groepsplannen is het goed kennen van de leerlijnen, zodat helder is welke doelen realistisch en acceptabel 

worden geacht voor leerlingen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan. In de toekomst worden de 

leerlijnen van verschillende vakgebieden gekoppeld aan de methode, zodat meer doelgericht onderwijs kan 

worden gegeven. Er is al een start gemaakt met het ontwikkelen van leerlijnen. 

Om doelgericht onderwijs te kunnen geven, is het van belang dat hiervoor voldoende middelen aanwezig zijn. 

Op de Kring is een orthotheek aanwezig, waaruit de leerkrachten materialen en informatie kunnen halen, om 

leerlingen beter te kunnen bedienen. Deze orthotheek wordt ten allen tijde zoveel mogelijk up to date 

gehouden, zodat leerkrachten hier eenvoudig uit kunnen putten. 

 

 Samen leren 

Wij vinden dat leerlingen vooral zelf actief en met en van elkaar kunnen leren. Daarom werken wij op de Kring 

vanuit een aantal coöperatieve uitgangspunten. We vinden het van belang dat eigen inbreng van kinderen 

wordt gestimuleerd. Door middel van werkvormen is hiervoor aandacht. Coöperatief leren wordt niet ingezet 

als doel op zich, maar als middel om tot een beter leerproces te komen. Het verandert dus niet zozeer wat 

kinderen leren, maar wel hoe ze het leren. Dit komt terug in gedrag van leerkrachten en leerlingen bij het 

samen leren. Het coöperatieve leren krijgt vorm, waarbij leerlingen met vergelijkbare, of aanvullende 

onderwijsbehoeften elkaar kunnen aanvullen en versterken. Op deze manier gebruiken wij coöperatief leren 

als middel voor effectieve instructie. 

 

 Zelfstandig werken 

Naast coöperatief leren, vinden wij het belangrijk dat leerlingen tevens zelfstandig kunnen werken. In de 

groepen wordt hieraan dan ook aandacht besteed. Het doel van zelfstandig werken is dat leerlingen effectiever 

kunnen werken, de doorgaande lijn zichtbaar is in de hele school en dat de leerkracht tijd heeft kinderen met 

specifieke onderwijsbehoeften extra te begeleiden. Door leerlingen zelfstandig te laten werken, wordt meer 

recht gedaan aan de mogelijkheden van en verschillen tussen leerlingen. Zelfstandig werken wordt op PCBO De 

Kring vormgegeven door planborden, week- en dagritme kaarten. Wij werken met taakbrieven. Met deze 

doorgaande lijn zelfstandig werken wordt tegemoet gekomen aan de negen leerfuncties (kiezen, registreren, 

oriënteren, samenwerken, routing, planning, beoordelen, evalueren en agenderen). Ook bij zelfstandig werken 

variëren wij in aanbiedingsvormen op verschillende niveaus. Al deze zaken zijn voorwaarden om goed te 

kunnen functioneren in de maatschappij. 

 

 Onderwijzen en begeleiden 

In principe is de leerkracht begeleider. Vaak is er echter leiding nodig. Dit is afhankelijk van: 

 het kind, de mogelijkheden en de behoeften die het heeft; 

 de situatie, onderwijs/leersituatie en de omstandigheden/plaats; 

 het doel, dat je als leerkracht op dat moment wilt bereiken. 
 

Het is een kwestie van wisselende accenten leggen. De leerkracht staat begeleidend naast het kind. De eigen 

inbreng van het kind wordt gestimuleerd; het wordt actief bij de situatie betrokken. Er is een wisselwerking 

tussen leerkracht en kind. Ook wordt het kind geconfronteerd met kennisoverdracht, orderegels, ervaring van 

de volwassene etc. De leerkracht en de school stemmen de situatie voor het kind, de groep af. Tenslotte; er is 

steeds sprake van onderwijzen en begeleiden door gesprek, werk, spel en viering. 
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 Duidelijke en transparante organisatie 

De schoolleiding zorgt ervoor dat de voorwaarden aanwezig zijn om het leren, vormen en werken gestalte te 

geven. Vanuit een visie en op grond van een meerjarenplanning worden keuzes gemaakt. Het management 

(MT) heeft oog voor de leerresultaten en het effectief onderwijzen en is gericht op een zo optimaal mogelijk 

werkklimaat. Het management is op de hoogte van de ontwikkelingen in de verschillende bouwen. Het MT 

bestaat uit de meerschools directeur, schoolleider en senior leerkracht. 

 

 Doorgaande lijn en ononderbroken ontwikkelingsproces 

Er is binnen het onderwijs van PCBO De Kring een duidelijke doorgaande lijn, gericht op een ononderbroken 

ontwikkelingsproces. Belangrijke punten in dit verband zijn o.a.: 

 leerlijnen voor de groepen 1 en 2; 

 overdrachtformulieren naar groep 3 voor een betere aansluiting; 

 dagritmekaarten; 

 doorgaande lijn in de methoden voor alle groepen; 

 doorgaande lijn in zelfstandig werken afspraken; 

 er is extra basis- keuze- en verrijkingsstof aanwezig voor de leerlingen; 

 in de onderbouw wordt gewerkt met een planbord; 

 een goede klassenorganisatie in alle groepen; 

 doelmatige klasseninrichting; alles ziet er verzorgd uit; 

 computers in iedere groep en op één centrale plek; 

 Structurele inzet van tablets in met name de bovenbouw; 

 Specialisten op vakgebieden rekenen, taal, jonge kind, handvaardigheid en beweging; 

 de leerkrachten zijn en worden allen geschoold op ICT gebied; 

 effectieve instructie in de groepen; 

 goede en duidelijke methoden; 

 een intern begeleider coördineert de zorg voor leerlingen; 

 Talent in beeld; ouder participeren in het leerproces; 

 hulp van ouders (O.R.) bij o.a. niveaulezen, typvaardigheden en organisatie. 
 
 
3.9 De onderwijskundige vormgeving van PCBO De Kring 
 
Het onderwijs op PCBO De Kring is gebaseerd op het leerstofjaarklassensysteem. Kinderen van ongeveer gelijke 
leeftijd vormen samen een groep. Op onze school zijn de groepen 1 t/m 8 vertegenwoordigd. In iedere groep 
wordt per jaar een hoeveelheid stof aangeboden en verwerkt. De groepen zijn verdeeld in units. 
Binnen unit 1 (groep 1 en 2) werken we thematisch. Dat wil zeggen dat we elk jaar 6 thema’s kiezen, 
waarbinnen we ons onderwijs vormgeven. Binnen elk thema zijn de doelen voor rekenen en taal leidend, 
hierbij kiezen we werk- en speelactiviteiten. Al spelend leren de kinderen namelijk het meest. 
In unit 2 en 3 (groep 3 t/m 8) werken we voornamelijk methodisch. Dat wil zeggen dat we verschillende 
lesmethodes gebruiken om de doelen van het onderwijs te behalen. Wij besteden veel zorg en aandacht aan de 
aanschaf van nieuwe methoden. De gebruikte methoden op onze school voldoen aan de gestelde 
kwaliteitseisen. 
In de ochtend ligt de nadruk in deze units op lezen, taal en rekenen. Op de ochtenden wordt er op 
verschillende momenten gewerkt in units, binnen deze setting werken leerkrachten en andere functionarissen 
(OA) nauw samen om onderwijs te verzorgen aan grotere groepen kinderen. 
Op de middagen wordt gewerkt aan de expressieve vakken, gym en wereldoriëntatie. Dit wordt ook veelal in 
units gedaan, dit noemen we “Talent in Beeld”. De lessen worden ingericht om kinderen zelfontdekkend en 
zelfsturend te laten werken, waarbij we de talenten van leerkrachten, ouders en kinderen volop benutten. 
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3.9.1 Identiteit 
Iedere ochtend hanteren we in iedere groep de kring . Via een methode bv. Kind op Maandag vertellen we de 
kinderen de verhalen uit de Bijbel. Met behulp van verschillende werkvormen wordt de vertaling van het 
Bijbelverhaal gemaakt naar de praktijk van alle dag. 
Naast de verhalen uit de Bijbel wordt er ook aandacht besteed aan andere godsdiensten en geloofsstromingen. 
We beginnen en eindigen ieder dag met gebed. 
We werken nauw samen met De Drie Ranken, onze wijkkerk. Ieder jaar is er voor alle groepen op school een 
passend aanbod rondom geloofsontwikkeling, dit aanbod komt tot stand uit de samenwerking tussen school en 
kerk. 
 
3.9.2 Rekenen en wiskunde 
Onze school gebruikt de methode "Wereld in Getallen". Dit is een realistische methode. Dit betekent dat de 
methode uitgaat van situaties die in de werkelijkheid voorkomen, zoals betalen in de winkel, met de trein op 
reis of een plank zagen. Het wiskundige aspect komt aan bod door de leerlingen te leren werken met grafieken, 
tabellen, schema's en plattegronden. Door deze manier van werken wordt vooral het inzichtelijk rekenen 
getraind. 
Voor het vak rekenen is in structuur het zgn. Rekenplein ingevoerd. Hierbij wordt het vak rekenen 
groepsdoorbroken aangeboden, waarbij kinderen zoveel mogelijk instructie op hun eigen niveau ontvangen. 
We werken in units. 
 
3.9.3 Nederlandse taal 
Op onze school gebruiken wij de methode “Taal op Maat”. Het taalonderwijs is veelomvattend. De 
woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, spelling, spreken en luisteren 
naar anderen. Naast schriftelijk taalwerk leren de kinderen verhalen en brieven te schrijven, een spreekbeurt te 
houden en een werkstuk te maken. In groep 7 en 8 besteden we veel aandacht aan de werkwoordspelling en 
het ontleden. Regelmatig toetsen we de verschillende onderdelen. 
 
3.9.4 Lezen 
Leren lezen is één van de belangrijkste dingen die een kind leert op school. Vooral de start van het leesproces 
in groep 3 telt zwaar. Lezen en taal overlappen elkaar in deze groep. Rond de kerstvakantie beheersen de 
meeste kinderen in groep 3 de elementaire leestechniek. We werken met de methode “Veilig Leren Lezen”. 
Leerlingen uit de groepen 4 tot en met 6 nemen deel aan het programma voortgezet technisch lezen. We 
gebruiken hiervoor de methode “Estafette”. In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer op het 
begrijpend en later ook op het studerend lezen te liggen. We gebruiken dan de vernieuwde methode “Goed 
Gelezen”. We proberen leerlingen ook enthousiast te maken voor boeken. Daarom doen we veel aan 
boekpromotie. In de klas maken we tijd vrij om voor te lezen. Elke dag, aan het begin van de middag, is er 10 
minuten stillezen voor de kinderen. In de klas houden kinderen een boekbespreking en besteden we aandacht 
aan de Kinderboekenweek. 
Lezen neemt in onze maatschappij een zeer belangrijke plaats in en we stimuleren alle leerlingen om lid te 
worden van de bibliotheek. 
In het schooljaar 2014-2015 is in de voormalige garderobe bij de hoofdingang een nieuwe schoolbibliotheek 
gerealiseerd met de nieuwste boeken. Ook dit moet kinderen (en hun ouders) enthousiasmeren om meer te 
gaan lezen.  
 
3.9.5 Schrijven 
Het schrijfonderwijs begint eigenlijk al in groep 1 en 2 met het ontwikkelen van de fijne motoriek (kralenplank, 
klei, tekenen, vouwen). Een goede motoriek is de basis voor een goed handschrift. Het kind leert de juiste 
schrijfhouding aan en de manier waarop het een potlood moet vasthouden. 
In deze planperiode onderzoeken we verder hoe de verhouding tussen schrijven en typevaardigheden in het 
digitale tijdperk voor leerlingen moet zijn. 
We gebruiken op school de methode “Pennenstreken” voor de groepen 1 t/m 6. In groep 4 krijgen de kinderen, 
die daar aan toe zijn een vulpen van de leerkracht. Tot en met groep 8 schrijven alle leerlingen op De Kring met 
een vulpen, mits er met de intern begeleider iets anders is afgesproken. 
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3.9.6 Wereldoriëntatie 
We bieden de leerlingen ruimschoots de gelegenheid om oriënterend en ontdekkend de wereld om zich heen 
te onderzoeken, te verkennen en te begrijpen. Het gaat daarbij om kennis en inzicht, maar ook om sociale 
vorming en redzaamheid. Naast vertrouwde vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie behoren 
daartoe ook de volgende leerstofgebieden: 

 Bevordering gezond gedrag; 

 Maatschappelijke verhoudingen; 

 Bevordering sociale redzaamheid, waaronder verkeer; 

 Dramatische vorming; 

 Geestelijke stromingen; 

 Techniek. 
Bovengenoemde onderwerpen geven we soms apart, maar ook vaak in samenhang, bijvoorbeeld aan de hand 
van een thema. 
 
De volgende methoden gebruiken wij hierbij op school: 

 Aardrijkskunde: Geobas; 

 Geschiedenis: Speurtocht; 

 Biologie: Leefwereld, Huisje Boompje Beestje, Nieuws uit de Natuur, Wijzer door de Natuur; 

 Verkeer: Wijzer door het Verkeer; 

 Sociaal/emotioneel: Kinderen en hun sociale talenten; 

 Techniek: Techniekkisten voor de onder-, midden-en bovenbouw. 
 
Naast de genoemde methoden en materialen gebruiken we verschillende werkvormen, zoals kringgesprek, 
spreekbeurt, schooltelevisie, werkstuk, documentatie, bezoek aan instellingen en project. Gedurende deze 
planperiode zullen er nieuwe methodes worden ingevoerd. 
 

3.9.7 Talent in Beeld 

In alle groepen op PCBO De Kring draait op één of meer middagen “Talent in Beeld” (TIB). Op deze middagen 

werken we in units, waarbij leerkrachten verantwoordelijk zijn voor grotere groepen leerlingen en proberen we 

de talenten van leerkrachten en ouders zo goed mogelijk in te zetten voor het onderwijs aan onze kinderen. 

Hierbij maken we een match tussen activiteiten waarbij leerkrachten instructie geven en activiteiten die 

kinderen onder begeleiding voor een groot deel zelfstandig kunnen uitvoeren. O.a. techniek, onderzoeksvragen 

beantwoorden, educatieve spellen spelen en muziek behoren tot de activiteiten waarmee kinderen zelfstandig 

aan de slag gaan. Hierbij wordt ook expliciet inzet van talenten van ouders benut. 

 

3.9.8 Expressie 
In groep 1 en 2 zijn de expressieactiviteiten geïntegreerd in het totale programma. Voor een deel geldt dit ook 
voor de andere groepen, maar daarnaast heeft iedere groep vaste creatieve uren. De creatieve vakken brengen 
evenwicht in het lesprogramma: niet alleen het leren heeft nadruk, ook de creatieve vorming vinden wij 
belangrijk. Toch zien we deze vakken niet alleen als ontspanning. We streven ook kwaliteit na. Om deze reden 
hebben we in de bovenbouw een vakleerkracht handvaardigheid aangesteld. In de overige groepen verzorgt de 
leerkracht deze lessen. Hierbij gebruiken wij “Handvaardig moet je doen”. Voor de muzieklessen maken wij 
gebruik van de lessen uit “Muziek moet je doen” en voor de tekenlessen “Tekenen moet je doen”. 
 
3.9.9 Spel en beweging 
In een cultuur waarin we steeds minder in beweging komen, is het belangrijk dit zeker bij kinderen te 
stimuleren. Spel leert kinderen omgaan met elkaar en al spelend de grenzen te verkennen van het eigen 
lichaam. 
De kleuters gaan iedere dag naar het speellokaal en of naar buiten. De groepen 4 t/m 8 gaan twee keer per 
week naar de grote gymzaal. Groep 3 heeft één lange gymles en buiten een extra speelmoment. In de 
zomermaanden wordt bij goed weer buiten gegymd.  
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Om er voor te zorgen dat alle aspecten van het bewegingsonderwijs aan bod komen, werken vanaf het 
schooljaar 2015-2016 met een beweegcoach. Deze vakleerkracht organiseert in samenwerking met 
leerkrachten ook alle overige sport rondom de school. 
 
3.9.10 Techniek 
Kinderen werken graag met hoofd en handen. Dat is de reden dat wij techniekschool zijn geworden. Van de 
subsidie, die we daarvoor kregen, hebben we voor de groepen 1 t/m 3 een prachtige techniekkast aangeschaft 
en voor de groepen 4 t/m 8 hebben we techniekdozen ontwikkeld. Met de inhoud van deze dozen kunnen 
kinderen praktisch aan de slag. In ons moderne nieuwe handvaardigheid/technieklokaal zijn ook perslucht en 
zwakstroom aangelegd, zodat de kinderen kunnen werken met lampjes, draadjes en luchtdruk. Voorts is in dit 
lokaal techniek zichtbaar gemaakt voor kinderen. Zo kunnen ze zien hoe een wc werkt, hoe de 
vloerverwarming in elkaar zit en wat zich achter de plafonds en muren bevindt. 
 
3.9.11 Computers, internet, digitale borden, tablets en BYOD 
We hebben de beschikking over 46 computers. Er is een coördinator Informatie- en Communicatie Technologie 
( i-coach) en deze heeft de taak een deel van zijn kennis over te brengen op het team. De computer heeft een 
ondersteunende functie bij het lesprogramma. We gebruiken de computer bijv. bij rekenen, taal en het leren 
van topografie. De leerlingen uit de hogere groepen gebruiken de computer als naslagwerk. Leerlingen maken 
gebruik van internet bij het maken van werkstukken en boekverslagen. 
De kleuters leren spelenderwijs, via leerzame programma's, om te gaan met de computer. In de groepen 3 t/m 
8 maken wij gebruik van digitale schoolborden. Ook in de groepen 1-2 hebben we de beschikking over 3 
digitale kleuterborden. 
Middels een subsidie vanuit APS-IT neemt PCBO De Kring deel aan een project betreffende de inzet van tablets 
in het onderwijs. Aan het begin van het schooljaar 2014-2015 zijn er 50 windows-based tablets aangeschaft 
welke nu steeds intensiever worden gebruikt in de bovenbouw. 
We oriënteren ons gedurende deze planperiode op BYOD toepassingen. (Bring Your Own Device) 
 
3.9.12  Engelse taal 
In de bovenbouw krijgen de kinderen les in Engels. In het cursusjaar 2015-2016 gaan we onderzoeken op welke 
manier we Engels gaan geven in de groepen 1 t/m 5. 
 
 
3.10 Actiepunten vorige schoolplanperiode 

 

 Deelname aan Slim Fit: Doorbreken leerstofjaarklassensysteem 
Op dit moment wordt er binnen basisschool de Kring gewerkt met een jaarklassensysteem. Het 
onderwijsaanbod op de Kring is echter gerelateerd aan het bieden van passend onderwijs en gaat hierbij uit 
van de talenten van leerlingen. Daardoor gaat de Kring zich de komende periode richten op het beter 
organiseren van ondersteuning aan alle leerlingen tijdens het leren. 
Concrete realisatie : Rekenplein en Talent in Beeld middagen. 
 

 Werken via teamleren 
De school wil zich in de komende jaren bezighouden met het organiseren van teamleren en groepsdoorbroken 
activiteiten binnen andere organisatie-eenheden dan het jaarklassensyteem. Via teamleren zullen meerdere 
professionals (specialisten en stagiaires) werkzaam zijn en niet alleen HBO gecertificeerde leerkrachten, 
waardoor de arbeidsproductiviteit zal vergroten en de talenten van personeelsleden bewuster kunnen worden 
ingezet. Teamleren zal werkzaam zijn binnen andere organisatie-eenheden dan het leerstof 
jaarklassensysteem, waarbij leerlingen nog meer op talenten en onderwijsbehoeften kunnen worden 
geclusterd en dus niet alleen in hun eigen groep onderwijs krijgen aangeboden.  
Concrete realisatie : Rekenplein, Talent in Beeld middagen, aanpassing functiegebouw met inzet andere 
functionarissen. 
  



 

 
 

25 Schoolplan PCBO De Kring 2015-2019 

 

Samen spelen we leuker. Samen leren we beter. Samen komen we verder! 

 
 
 

 Talenten van medewerkers 
Dit wordt gerealiseerd door het richten, inrichten en verrichten van structurele samenwerking en het 
organiseren van groepsdoorbroken activiteiten. Uit de laatste sterkte/zwakte analyse van de school is gebleken 
dat stressbestendigheid onder medewerkers een verbeterpunt is. Door te gaan samenwerken, zal de stress 
onder leerkrachten verminderen en kan ieders talent beter benut worden, omdat er een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van meerdere professionals ontstaat voor het onderwijsaanbod. Het is nog nodig dat 
duidelijke kaders, functies en inhouden worden geschapen voor de invulling van de samenwerking en de 
samenwerking hierin met andere onderwijsinstellingen. 
 

 Opleidingsschool 
Het is de bedoeling dat stagiaires van verschillende opleidingen een plaats krijgen binnen de miniteams. De 
school heeft hiermee als visie om ook als een opleidingsschool te gaan fungeren naar onderwijsinstellingen als 
PABO’s en ROC’s. 
 

 Talenten van ouders 
Samenwerking met ouders is voor de school van groot belang en ouders zullen dan ook zitting hebben in de 
projectgroep Slim Fit. Talenten van ouders zullen door dit project nog meer worden benut, omdat ook zij als 
specialist een rol kunnen vervullen in het onderwijsaanbod en zitting hebben in het projectteam. 
Concrete realisatie: Ouderhulp vanuit de OR en Talent in Beeld middagen. 
 

 Aanpassingen schoolomgeving 
De innovatieve inzet, zoals deze hierboven wordt beschreven, vergt ook een aantal aanpassingen in de 
schoolomgeving, met name in de inrichting van de ruimtes buiten de klaslokalen. Op deze manier kan het 
groepsdoorbrekend werken ook buiten het klaslokaal op een goede manier plaatsvinden.  
Concrete realisatie: Iedere nevenruimte is effectief voor onderwijs ingericht. 
 

 Passend onderwijs en 1 zorgroute 
Op het gebied van passend onderwijs wordt gewerkt aan de invoering van handelingsgericht werken volgens 1-
zorgroute, hierbij wordt gewerkt aan de professionalisering van groepsdoorbrekend werken. Deze 
professionalisering van de leerkrachten zorgt ervoor dat de leerlingen kunnen worden geclusterd naar hun 
onderwijsbehoeften en kunnen worden ingedeeld in de nieuwe organisatie-eenheid. 
Concrete realisatie: Vertalen in groepsplannen en overzichten en leerlijnen ordening. 
 

 Professioneel gedrag 
Er wordt de komende periode voortdurend aandacht besteed aan werken in een professionele cultuur en aan 
het uitdragen van een professionele houding. 
Concrete realisatie: Feedback training en intervisie beïnvloeden het Professioneel gedrag van iedere collega. 
Verantwoording van opbrengsten door collega’s. 
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4. Hoofdlijnen van veranderingen of verbeteringen in het schoolbeleid 
 

4.1 Beleid en actiepunten m.b.t. de visie van de school  

 Leerlingen werken zichtbaar vanuit hun eigen motivatie aan het behalen van de onderwijsdoelstellingen en 
voelen zich ook daadwerkelijk verantwoordelijk voor hun eigen leerproces; 

 Talenten van leerkrachten en ouders worden op optimale wijze benut t.b.v. de kwaliteit van het onderwijs; 

 De school betrekt op een actieve wijze de omgeving bij het vormgeven van haar onderwijs; 

 De school heeft een duidelijke focus op een beperkt aantal verbeteronderwerpen. 
 
 
4.2 Beleid en actiepunten m.b.t. het PCBO Verhaal 
 
Leerlingen, leerkrachten en ouders ervaren en werken samen zichtbaar aan een veilig pedagogisch klimaat 
waarbij op een adequate manier wordt omgegaan met pestgedrag. 
 
 
4.3 Beleid en actiepunten m.b.t. de richtinggevende uitspraken uit het Strategisch Meerjarenbeleidsplan 

2015-2019 Samen Het Verschil Maken 
 

 PCBO De Kring verzorgt aantoonbaar instructie passend bij de gedifferentieerde instructiebehoefte van 
leerlingen; 

 We leggen de focus op het primaire proces en beperken de administratieve handelingen voor leerkrachten 
en administratieve activiteiten op schoolniveau tot het hoognodige; 

 Voor de professionele groei van medewerkers op alle niveaus en ten behoeve van samenwerking tussen de 
scholen realiseren wij mobiliteit. We behalen hierbij minimaal de percentages zoals beschreven in de notitie 
‘Het PCBO Mobiliteitsbeleid; medewerkers in beweging’; 

 PCBO De Kring betrekt ouders/verzorgers actief bij het onderwijsleerproces; 

 PCBO De Kring streeft naar het realiseren van een integraal kindcentrum en stelt al het nodige in het werk 
om dit ook gedurende planperiode 2015-2019 te realiseren. 

 
 

4.4 Beleid en actiepunten m.b.t. het werken volgens de principes van de sturingsfilosofie van PCBO 
Apeldoorn 

 

 PCBO De Kring werkt met een uitgebreid functiebouwwerk om zo talenten en vaardigheden zo optimaal 
mogelijk in te kunnen zetten ten gunste van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De  taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden zijn voor alle betrokkenen duidelijk beschreven en bekend; 

 Het werken met actiekringen werd verder uitgebouwd. Hierbij is expliciet aandacht voor de fases 
informeren, meningsvorming en besluitvorming. Ook de mandatering van de actiegroepen is voor alle 
betrokkenen helder; 

 De teamleden van PCBO De Kring zijn in staat om op een professionele wijze feedback te geven en te 
ontvangen. 

 
 
4.5 Beleid en actiepunten m.b.t. de kwaliteit van onderwijs en ‘leren’ van kinderen 

 
4.5.1 CITO opbrengsten 
Leerlijn lezen: voor de domeinen rekenen en spelling heeft er al teamscholing plaatsgevonden in de 
schoolplanperiode 2011-2015. In het kader van HGW is het belangrijk dat leerkrachten eveneens voldoende 
kennis hebben van de leerlijn lezen. 
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4.5.2 De brede kwaliteit van ons onderwijs 

 De leerkracht als begeleider van het leerproces; de leerkracht in de rol van coach; 

 Het realiseren van een goede inhoudelijke doorgaande lijn op het gebied van mediawijsheid bij leerlingen. 
Dit omvat zowel het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van presenteren e.d. als het op een 
verantwoorde en bewuste wijze kunnen omgaan met de digitale media; 

 Leerlingen kunnen een leervraag formuleren en hier op een zinvolle manier aan werken; 

 Talent in Beeld wordt verder uitgewerkt. Hierbij zal een sterke samenwerking worden gezocht met de 
omgeving en worden ouders/verzorgers intensief betrokken. 

 
4.5.3 Beleid en actiepunten n.a.v. het meest recente inspectiebezoek (19-11-12) 
N.v.t. 
 
4.5.4 Beleid en actiepunten n.a.v. het verslag van het collegiaal kwaliteitsonderzoek (05-03-2014) 
Het aanbrengen van focus. Het maken van een keuze voor een beperkt aantal verbeteronderwerpen in de 
schoolplanperiode 2015-2019. 
 
4.5.5 De basiskwaliteit van het onderwijs, zoals omschreven in het Ondersteuningsplan van het 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
N.v.t. 
 
4.5.6 Beleid en actiepunten m.b.t. (het verslag van de externe audit van het Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs van) het ondersteuningsprofiel van PCBO De Kring (23-03-2015) 

 Het garanderen van voldoende ambulante tijd voor de interne begeleiding. Als richtlijn wordt geadviseerd 
om minimaal 1 dag per 100 leerlingen te begroten; 

 Focus op de effectiviteit van de groepsplannen en de koppeling met dagelijkse planning. De structuur van 
het handelingsgericht werken moet dagelijks zichtbaar zijn in iedere groep. 

 
4.5.7 Leerlingentevredenheidspeiling (LTP) van Scholen Met Succes 

 Hogere waardering van leerlingen voor de vakken rekenen en taal. 

 Leerlingen ervaren een veilig klimaat waarbij er adequaat wordt omgegaan met pestgedrag. 
 
 
4.6 Beleid en actiepunten m.b.t. de kwaliteit van professionals en ‘leren’ van professionals 
 
4.6.1 Talenten van medewerkers (menselijk kapitaal) 

 Differentiatie van taken en verantwoordelijkheden o.b.v. talenten en competenties. Implementatie 
uitgebreider functiebouwwerk; 

 Realiseren van mobiliteit van teamleden conform percentages PCBO. 
 
4.6.2 Professionele ruimte, eigenaarschap (besluitvormingskapitaal) 

 Doorontwikkeling leiderschapsstructuur: MT voor dagelijkse aansturing, Groot MT voor 
beleidsvoorbereiding; 

 Duidelijk beleid t.a.v. verantwoordelijkheden en mandatering van actieteams. 
 
4.6.3 Samenwerken tussen professionals (sociaal kapitaal) 
N.v.t. 
 
4.6.4 Bevlogenheid van medewerkers; samen het verschil willen maken (professioneel kapitaal) 
PCBO De Kring voldoet aan de kenmerken van een lerende organisatie. 
 
4.6.5 Beleid en actiepunten m.b.t. Medewerkerstevredenheidspeiling (MTP) van Scholen Met Succes 
N.v.t. 
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4.7 Beleid en actiepunten m.b.t. de kwaliteit van ouderbetrokkenheid 
 
4.7.1 De bijdrage van de ouderbetrokkenheid aan de kwaliteit van onderwijs en ‘leren van kinderen’ 

 Ouders als partners in het onderwijsproces: het verbeteren van de kwaliteit van de oudercontacten; 

 Kwaliteitsimpuls oudercommunicatie aangaande de ontwikkeling van het kind d.m.v. portfolio en 
ouderinlogmogelijkheid ParnasSys. 

 
4.7.2 De kwaliteit van reputatie en imago van de school 
N.v.t. 
 
4.7.3 De ontwikkeling van het leerlingenaantal 
Inzetten op uitbreidingsmogelijkheden van het gebouw van PCBO De Kring om daarmee een groter 
leerlingenaantal te kunnen huisvesten, maar tevens om een integraal kindcentrum te kunnen realiseren. 
 
4.7.4 De kwaliteit van public relations en marketing 
Gerichte PR binnen het eigen voedingsgebied om daarmee het percentage ingeschreven leerlingen vanuit het 
eigen voedingsgebied te stabiliseren zo mogelijk te verhogen. 
 
4.7.5 Beleid en actiepunten n.a.v. gehouden ouderpanels 

 Zie ook 3.7.6; 

 Meer aandacht voor het vak Engels. 
 
4.7.6 Beleid en actiepunten n.a.v. de Oudertevredenheidspeiling (OTP) van Scholen Met Succes 

 Implementatie structuur andere schooltijden. 
 
 
4.8 Beleid en actiepunten naar aanleiding van hoofdstuk 2 (context van de school) en hoofdstuk 3 (motto, 

visie; onderwijskundige vormgeving) van het schoolplan 
 
Zie 4.1 
 
 
4.9 Verbeterpunten en actiepunten die naar voren komen uit de BIJLAGEN II t/m V van dit schoolplan 

(integraal kwaliteitsbeleid, ondersteuning en begeleiding, sociaal veiligheidsbeleid, burgerschap en 
integratie) 

 
N.v.t. 
 
 
4.10 Beleid en actiepunten n.a.v. de uitkomsten van de plannings- en evaluatiedagen van de afgelopen 

planperiode 
 
N.v.t. 
 
 
4.11 Beleid en actiepunten m.b.t. de omgevingsanalyse; samenwerking met ketenpartners 
 
N.v.t. 
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4.12 Beleid en actiepunten m.b.t. de randvoorwaarden 
 
4.12.1 Gebouw 
Zie 4.7.3. 
 
4.12.2 Meubilair 
N.v.t. 
 
4.12.3 Methoden, materialen, infrastructuur 

 Aanschaf en implementatie methoden conform vervangingsplan; 

 De leerlingen van de midden- en bovenbouw werken structureel met tablets  aan het behalen van 
onderwijsdoelen. 

 
4.12.4 Financiën 
Zie meerjarenbegroting 
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5. Meerjarenbeleidsagenda 
 
 
In schooljaar 2018-2019 moet de totaalevaluatie en de voorbereiding voor het nieuwe schoolplan 2019-2023 
worden ingepland. 
 

Nr.   Actiepunten 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

        

1   M.b.t. visie van de school     

        

2   M.b.t. het PCBO-verhaal     

        

3   M.b.t. SMP 2015-2019 “Samen het verschil maken”     

        

4   M.b.t. principes sturingsfilosofie     

        

5   M.b.t. de kwaliteit van onderwijs en ‘leren’     

 5.1  Cito-opbrengsten     

 5.2  Brede kwaliteit van het onderwijs     

 5.3  N.a.v. meest recente inspectiebezoek     

 5.4  N.a.v. verslag collegiaal kwaliteitsonderzoek     

 5.5  De basiskwaliteit van het onderwijs, zoals omschreven 
in het ondersteunings-plan van het 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

    

 5.6  (het verslag van de externe audit van het 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs van) het 
ondersteuningsprofiel van PCBO De Kring  

    

 5.7  Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) van Scholen met 
Succes 

    

        

6   M.b.t. de kwaliteit van professionals en leren     

 6.1  Talenten van medewerkers (menselijk kapitaal)     

 6.2  Professionele ruimte, eigenaarschap 
(besluitvormingskapitaal) 

    

 6.3  Samenwerken tussen professionals (sociaal kapitaal)     

 6.4  Bevlogenheid van medewerkers; samen het verschil 
willen maken (professioneel kapitaal) 

    

 6.5  Medewerkerstevredenheidspeiling (MTP) van Scholen 
met Succes 

    

        

7   M.b.t. de kwaliteit van ouderbetrokkenheid     

 7.1  De bijdrage van de ouderbetrokkenheid aan de 
kwaliteit van onderwijs en leren van kinderen 

    

 7.2  De kwaliteit van reputatie en imago van de school     

 7.3  Ontwikkeling van het leerlingenaantal     

 7.4  De kwaliteit van public relations en marketing     

 7.5  N.a.v. gehouden ouderpanels     

 7.6  Oudertevredenheidspeiling (OTP) van Scholen met 
Succes 
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8   Context van de school en motto, visie en 
onderwijskundige vormgeving (hoofdstuk 2 en 3) 

    
 

        

9   Integraal kwaliteitsbeleid; ondersteuning en 
begeleiding; sociaal veiligheidsbeleid; burgerschap en 
integratie (bijlagen II t/m V) 

    

        

10   N.a.v. uitkomsten plannings- en evaluatiedagen van 
de afgelopen planperiode 

    

        

11   M.b.t. omgevingsanalyse ; samenwerking met 
ketenpartners 
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BIJLAGE I 
 
1. Taakstelling vanuit het Strategisch Meerjarenbeleidsplan PCBO Apeldoorn 2015-2019 – ‘Samen Het 

Verschil Maken’ 
 
 
1.1 Richtinggevende uitspraken uit het Strategisch Meerjarenbeleidsplan PCBO Apeldoorn 2015-2019 
 
In het SMP 2015-2019 – Samen Het Verschil Maken – zijn onderstaande richtinggevende uitspraken gedaan. 
Uitspraken met een hoog ‘credo’ gehalte. 
 
a. Samen zijn we PCBO 
We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om samen het verschil te maken, met alle ruimte voor 
individueel initiatief. We stellen onszelf vragen als: "Waarin kunnen we sámen het verschil maken?", maar ook 
"Wat kan ik zelf doen om bij te dragen aan de kwaliteit van ons onderwijs?" En als we kansen zien om dat te 
versterken door samen te werken met andere mensen of organisaties in de regio, dan staan we daar open 
voor. 
 
b. We geven ruimte om te groeien en te stralen 
Ieder mens is anders. Dat vinden we mooi en daar maken we ruimte voor. Ruimte om talent te ontwikkelen van 
kinderen en medewerkers. Ruimte om elkaar te laten groeien en elkaar te laten stralen. Zo tonen we respect 
en stimuleren we dat de ander zich laat zien. Onze scholen hebben de opdracht dit - zo goed als dat kan - 
mogelijk te maken. Om zo een ieders potentieel te benutten. Daar hebben we oog voor, daar maken we tijd 
voor. We geven positieve feedback en zoeken de dialoog. Zo ontwikkelen we ons als professionals en als 
organisatie.  
 
c. We kiezen voor de kracht van het verschil 
Het resultaat is een divers onderwijsaanbod: “Er is altijd een school die bij uw kind past”. Het is de erkenning 
voor de uniciteit van elk kind en de waardering voor de verschillende talenten van onze medewerkers. We 
kiezen er voor om met alle verschillen die we hebben, steeds op zoek te gaan naar de beste manier om goed 
onderwijs te geven. Dat maakt het voor ouders mogelijk om een school te kiezen die het best bij hun kind past. 
De kracht van het verschil geeft leerlingen, scholen en leerkrachten de ruimte om samen de best mogelijke 
leeromgeving te creëren, door met elkaar en van elkaar te leren. 
 
d. Het kind staat bij ons centraal 
We willen voor ieder kind een zinvolle tijd op de basisschool. Een tijd waarin elk kind zich naar vermogen breed 
kan ontwikkelen. We dagen kinderen uit hun talenten te ontdekken en te laten groeien, uitdagingen aan te 
gaan en hun persoonlijkheid en motivatie te ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken, bieden we leerlingen 
onderwijs voor hoofd, hart  en handen in een veilige omgeving. Zo zorgen we samen voor een fijne schooltijd 
en een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs.  
We zien de school als oefenplaats. Intellectueel, emotioneel, sociaal, creatief en fysiek. We bereiden kinderen 
voor op een informatie- en netwerkmaatschappij. Dat betekent dat we kinderen oefenen in vaardigheden als 
samenwerking, probleemoplossend denken, creativiteit, planmatig werken, intercultureel begrip, omgang met 
ICT, communicatieve vaardigheden en het kunnen ‘leren’. 
 
e. Onze bevlogen leerkrachten maken het verschil in het leven en ‘leren’ van kinderen 
Onze leerkrachten hebben oog, oor en hart voor ieder kind in de groep. Zij zorgen voor een goed sociaal 
klimaat in de klas en een uitdagende leeromgeving. Een leven lang leren is nodig om de deskundigheid die 
vereist is voor dit vak, op peil en bij de tijd te houden. Alle professionals binnen de organisatie zijn aantoonbaar 
en doelgericht actief op dit terrein. 
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f. Ouderbetrokkenheid zien wij als onderdeel van een succesvolle school 
We hechten aan betrokkenheid van ouders. De basis hiervoor ligt in een bewuste keuze voor de school. 
Betrokkenheid van ouders draagt bij aan een plezierige, zinvolle en leerzame tijd voor kinderen op school. Elke 
PCBO-school zet zich in om ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. We verwachten van 
ouders dat ze daar open voor staan. Alleen met wederzijdse betrokkenheid kunnen we optimaal bouwen aan 
een goede school met het beste onderwijs voor het kind, in een omgeving waar je met plezier leert en werkt. 
 
g. Onze normen en waarden worden gevormd door het christelijk geloof  
We leren kinderen samen te leven in een maatschappij met anderen, waarin we rekening houden met elkaar 
en begrip tonen voor wat de ander vindt. Dat doen we vanuit normen en waarden die zijn gebaseerd op het 
christelijk geloof. We zijn en blijven een christelijke organisatie. Daar hechten we zeer aan. Dat geldt niet alleen 
voor het onderwijs en de vorming van de kinderen. Het uit zich ook in ons eigen gedrag en in de manier waarop 
we met elkaar omgaan. 
 
h. We geloven in spontaniteit en vernieuwing  
We stimuleren medewerkers, kinderen, en ouders om met eigen ideeën te komen. We staan open voor niet 
voor de hand liggende denkbeelden en oplossingen. Daarmee maken we ruimte om het verschil te maken met 
onze PCBO-scholen. 
 
i. We gaan voor een goed resultaat  
We leggen de lat graag hoog. Dat geldt in ieder geval voor taal, lezen en rekenen, maar eigenlijk voor alles wat 
we doen. Van lesgeven en ‘leren’ tot gebouwen en diensten. We gaan voor het best mogelijke resultaat. Niet 
alleen het resultaat telt, de weg er naar toe vinden we net zo belangrijk. Die weg leggen we graag samen af, 
met veel ambitie, plezier en bevlogenheid. Om er uit te halen wat er in zit. En boeken we daarin succes, klein of 
groot? Dan vieren we dat. 
 
 
1.1 Praktische doelen en activiteiten 
 
Naast de kwalitatief beschreven richtinggevende visie-uitspraken beschrijft het SMP 2015-2019 - Samen het 
Verschil maken - een aantal praktische doelen en activiteiten. Zij bestrijken een breed veld van 
beleidsterreinen. 
 
a. Wanneer we ‘kwaliteit’ vernauwen tot ‘opbrengsten op toetsen’ is de streefnorm dat over een periode van 
drie schooljaren in minimaal twee schooljaren de tussen- en eindopbrengsten van CITO LVS bij iedere groep 
minimaal op het landelijk gemiddelde liggen en/of dat er aantoonbaar voldoende vaardigheidsgroei wordt 
gerealiseerd.  
 
b. Bij de tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes halen wij bij de peiling van 2018 bij de algemene 
tevredenheid voor de LTP (leerlingentevredenheidspeiling), de OTP (oudertevredenheidspeiling) en de PTP 
(personeelstevredenheidspeiling) een score die hoger ligt dan de landelijk gemiddelde score. 
 
c. Instructie en verwerking van de leerstof zijn passend bij de gedifferentieerde onderwijsbehoefte van de 
leerlingen. 
 
d. Onderwijs en onderwijsondersteuning voldoen aan alle doelstellingen en normen die zijn geformuleerd in 
het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs alsmede in de bestuursakkoorden 
(PO-Raad). 
 
e. We leggen de focus op het primaire proces en beperken de administratieve handelingen voor leerkrachten 
en administratieve activiteiten op schoolniveau tot het hoognodige. 
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f. We stellen hoge kwaliteitseisen aan leerkrachten en leidinggevenden in onze scholen. In 2020 heeft 10 % 
van het aantal leerkrachten een masteropleiding afgerond die bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. In 
2024 is dat 20%.  Alle directeuren en schoolleiders hebben in 2020 een masteropleiding afgerond, rekening 
houdend met leeftijd en loopbaanperspectief. 
 
g. Voor de professionele groei van medewerkers op alle niveaus en ten behoeve van samenwerking tussen de 
scholen realiseren wij mobiliteit. De doelstellingen uit de notitie ‘Het PCBO Mobiliteitsbeleid; medewerkers in 
beweging’ worden als volgt aangepast: De streefcijfers voor opgave voor vrijwillige mobiliteit in percentages 
van het totaal aantal FTE zijn: Schooljaar 2015-2016: 2,5%; 2016-2017: 3%; schooljaar 2017-2018: 3,5%; 
schooljaar 2018-2019: 4%; schooljaar 2019-2020: 4,5%. 
 
h. Elke PCBO-school zet zich in om ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. 
 
i. Wij werken en handelen in lijn met ons verhaal, onze sturingsfilosofie, visie en richtinggevende uitspraken 
en stellen dit vast met een effectmeting onder onze medewerkers.  
 
j. PCBO scholen in dezelfde wijk werken op een intensieve manier met elkaar samen, ook in hun presentatie 
naar buiten. Daarmee bieden ze aan ouders een samenhangend en gedifferentieerd aanbod van christelijk 
onderwijs in de wijk. 
 
k. In 2016 hebben we, afhankelijk van het projectresultaat en afhankelijk van de instemming van de GMR, een 
keuze gemaakt over het al of niet verbreden van de werkwijze en de wijze van organiseren van het project 
Samen Meer Scholen naar de gehele organisatie. Als we hiertoe besluiten is in 2016 een invoeringsplan met 
bijbehorend tijdpad gereed. 
 
l. In 2019 hebben we als PCBO Apeldoorn een uitgewerkt en realiseerbaar plan, inclusief een uitvoeringsplan, 
voor het hergroeperen en verbouwen of herbouwen van bestaande scholen, tot scholen met een 
toekomstbestendige, nader te bepalen minimum omvang. We zorgen er voor dat er in iedere wijk christelijk 
onderwijs beschikbaar is. 
 
m. We werken aan het realiseren van Integrale Kind Centra voor onderwijs van 0-12 jaar op zoveel mogelijk 
van onze scholen, met als einddoel om deze op alle scholen te realiseren. 
 
n. We komen tot een strategische samenwerking met de andere grote schoolbesturen om strategische keuzes 
te maken op het gebied van onderwijs, onderwijshuisvesting, lokale educatieve agenda en spreiding van 
scholen. 
 
o. Wij versterken onze positie door ons te profileren op duidelijke waarden en normen en door het bewaken 
van het kindgerichte karakter (kinderen centraal), de brede ontwikkeling van kinderen en onze 
levensbeschouwelijke identiteit. 
 
p. We schrijven een strategisch corporate communicatieplan voor de periode 2015-2019 en realiseren, als 
onderdeel daar van, zowel een aanpassing in de huisstijl inclusief logo van PCBO Apeldoorn als een aanpassing 
in de huisstijl en logo’s van de scholen. Daarbij wordt ook een keuze gemaakt m.b.t. de vraag of PCBO 
Apeldoorn als ‘paraplumerk’ een voorkant of achterkantorganisatie is. De doorvertaling in communicatieve 
uitingen gebeurt gefaseerd. Aan het eind van de beleidsperiode is het gehele traject afgerond. 
 
q. Ook voor de komende jaren voorzien wij een daling van het aantal leerlingen. Ons streven is en blijft: 
(minimaal) gelijk houden van ons percentage ‘marktaandeel’ in Apeldoorn. 
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r. Met ingang van begrotingsjaar 2017 is er evenwicht tussen de structurele inkomsten en de structurele 
uitgaven. We streven naar een verantwoorde omvang van het financiële vermogen door gericht en incidenteel 
te investeren in structurele verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, de professionals en de 
ouderbetrokkenheid. 
 
s. In 2019 is de totale ICT situatie wat betreft hardware, software, infrastructuur en gebruik – in onderwijs, 
bedrijfsvoering en marketing & communicatie - zodanig van kwaliteit dat het is ingebed in de reguliere 
beleidsstructuur. 
 

 

1.3  De sturingsfilosofie van PCBO Apeldoorn 

Ruimte voor samen 'leren' met bevlogen mensen, die samen het verschil maken 
 
1.3.1  Ruimte, eigenaarschap en samenwerken 
De komende jaren willen wij in de hele organisatie toe naar een andere manier van ‘sturen’. Een manier die 
juist meer dat eigenaarschap, de rol van én de ruimte voor de professional benadrukt. Hiermee willen wij het 
gevoel van het sámen verantwoordelijk zijn voor de (brede) kwaliteit van het onderwijs bevorderen. Wij 
verwachten dat dit zal leiden tot een hoger werkplezier, tot meer passie en daardoor uiteindelijk tot een betere 
kwaliteit en hogere opbrengsten. Wij willen die gezamenlijke verantwoordelijkheid tot uiting laten komen in 
leerklimaat, cultuur én structuur. Daarmee vormt de nieuwe sturingsfilosofie een belangrijk onderdeel van dit 
strategisch meerjarenbeleidsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de sturingsfilosofie
1
 gaat het om het verband tussen de linkerkant van het schema (wat is nodig) en de 

rechterkant van het schema (wat willen we bereiken). Scharnierpunt is het middelste blok. Het blok waarin 
bevlogen mensen samen het verschil maken. Het verschil voor het kind, voor de professional, voor de school, 
voor de ouders en voor de organisatie. En dat doen we samen. Samen maken we dat verschil. Daarom is er in 
de nieuwe sturingsfilosofie zo’n sterke focus op samenwerking. Als er goed wordt samengewerkt kunnen 
medewerkers hun eigen talenten en die van hun collega’s optimaal gebruiken. Dan kunnen ze zelf in de 
dagelijkse praktijk hun eigen professionele afwegingen maken. En daarmee eigenaarschap tonen.  In de nieuwe 
sturingsfilosofie zijn leidinggevenden gericht op het realiseren van alle elementen uit dit schema. Geen enkel 
element kan daarin worden gemist, maar bevorderen van samenwerken en eigenaarschap is het schakelpunt. 
  

                                                           
1
 De theoretische basis voor de (nieuwe) sturingsfilosofie voor PCBO Apeldoorn vloeit voort uit het boek ‘Professioneel 

Kapitaal; de transformatie van het onderwijs in elke school’ van Hargreaves en Fullan (2014) 
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1.3.2  Iedereen eigenaar 
Het is goed om ons bewust te zijn dat een directeur tegelijkertijd PCBO directeur én directeur van één van de 
scholen van PCBO is. Alle directeuren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen van de gezamenlijke 
resultaten en voor het functioneren van PCBO Apeldoorn en haar scholen. Het gaat om eigenaarschap, tot 
uiting komend in gevoel én gedrag. 
Raad van bestuur en directeuren trekken gezamenlijk op bij beleidsvoorbereiding en beleidsvorming, uiteraard 
met inachtneming van de formele verantwoordelijkheidsverdeling. De staf is daarbij ondersteunend naar 
directeuren en raad. De raad van bestuur stelt in alle gevallen het uiteindelijke beleid vast. 
Op schoolniveau werkt dit op dezelfde manier: iedere medewerker is tegelijkertijd medewerker van PCBO 
Apeldoorn, medewerker van de school én leerkracht van de groep. Samen zijn de medewerkers 
verantwoordelijk voor het ‘leren’ van kinderen. Samen zijn ze ook verantwoordelijk voor het permanent blijven 
ontwikkelen en ‘leren’ van hun (directe) collegae. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel en we geven de 
ontwikkeling van kinderen van jaar tot jaar door aan de volgende collega in de ontwikkelingslijn. Teamleden 
zijn daarom ook zoveel mogelijk, bijvoorbeeld middels taakgroepen, betrokken bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van schoolbeleid. De directeur stelt in alle gevallen het uiteindelijke beleid vast. 
 
1.3.3  ‘Leren’ is onze kern 
Wanneer we onze talenten benutten, wanneer er ruimte is voor eigenaarschap en wanneer we samenwerken, 
dan werken we samen aan de kwaliteit van ons onderwijs en het ‘leren’ van de kinderen. Want dat is de reden 
en de kern van ons bestaan als PCBO Apeldoorn en van ieder van onze scholen. 
Die kern, het ‘leren’ van de kinderen, is waar alle PCBO medewerkers zich dagelijks voor inzetten. Waarom 
ieder van ons zijn professionaliteit blijft ontwikkelen. Als individu, maar ook via samenwerkend leren. Het is 
goed om ons iedere dag weer te realiseren: een leerkracht maakt het verschil. Het verschil voor het leren én 
het leven van een kind, maar ook voor de groep waar dit kind deel van uit maakt. 
 
1.3.4  Ouderbetrokkenheid 
De professionaliteit en het ‘leren’ van de leerkracht zijn de randvoorwaarden voor het 'leren' van kinderen. 
Maar ook de kwaliteit van de ouderbetrokkenheid is van essentieel belang. Wanneer die kwaliteit hoger is, gaat 
het 'leren' van de kinderen beter. Bovendien treden betrokken ouders eerder, vaker en met meer impact op als 
ambassadeurs van de school. Dat is belangrijk voor de groeipotentie van de school wat betreft 
leerlingenaantal. De school als geheel, maar ook iedere individuele leerkracht, moet daarom bewust investeren 
in die betrokkenheid van ouders. 
De uitdaging is om de energie die uitgaat van een gemeenschappelijke visie en richting te combineren met de 
energie en de bevlogenheid van alle betrokkenen bij het nastreven van persoonlijke doelen en de inzet van 
persoonlijke professionele talenten of sterktes. Met die combinatie presteren en leren mensen, niet omdat het 
ze gezegd wordt, maar omdat ze dat willen. Hiervoor is ´ruimte´ nodig, ruimte voor zelfsturing, een gevoel van 
eigenaarschap. Scholen hebben de ruimte om hun eigen schoolconcept vorm te geven. 
 
1.3.5  Ruimte en grenzen van de ruimte 
Voor het gevoel van eigenaarschap, en dus voor goede resultaten, is het van belang dat scholen en individuele 
professionals in de dagelijkse praktijk de ruimte hebben om hun eigen professionele afwegingen te kunnen 
maken. Ruimte krijgt echter alleen betekenis als ‘ruimte’, als er ook heldere ‘grenzen’ en kaders zijn. In het 
hierna volgende schema wordt de ruimte weergeven als een voetbalveld. Op dat voetbalveld is er voor 
directeuren en medewerkers ruimte om de sturingsfilosofie te laten werken. En net als op een echt voetbalveld 
zijn er ook grenzen: daarbuiten is het ‘uit’. 
 
De grenzen van de ruimte, het speelveld, betreffen de volgende elementen: 

 Het PCBO Verhaal, missie en visie-uitspraken en uiteraard het eigen schoolplan; 

 De vitale risico’s voor de organisatie (financieel; personeel; kwaliteit, bijv. een (dreigend) oordeel van de 
inspectie van het onderwijs van zwakke of zeer zwakke school; vertrek van grote groepen leerlingen van 
school etc.); 

 Bestaande beleid & regelgeving (bijvoorbeeld CAO, Arbowet, privacy regels etc.); 

 De gezamenlijkheid (waar gaat ‘ik’ ten koste van ‘wij’). 
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Raad van bestuur en directeuren zijn binnen de grenzen van de ruimte in hun leiderschap vooral 
voorwaardenscheppend en daarmee eigenaarschap verhogend. Wanneer de grenzen van de ruimte worden 
overschreden, verschuift de rolopvatting en uitvoering van raad van bestuur en directeuren. Dan is het 
confronteren en corrigeren. De vergelijking met de leerkracht op school en de situatie in de klas is natuurlijk 
snel gemaakt. Ook daar moeten kinderen de ruimte krijgen om eigenaarschap te tonen voor het eigen ‘leren’, 
maar wel binnen vooraf bepaalde en bekende grenzen.  
Samenwerkende directeuren of medewerkers bewaken bij voorkeur ook zelf of er binnen de grenzen van het 
speelveld wordt gespeeld en treden daarin corrigerend naar zichzelf en elkaar op. Dat geldt voor de fase van 
beleidsvoorbereiding en beleidsvorming en ook voor de fase waarin dit beleid in de praktijk vorm, inhoud en 
uitwerking krijgt.  
De verantwoordelijkheid voor het laten werken en het laten slagen kan niemand bij een ander neerleggen. 
Iedereen is individueel mede aan zet en mede aanspreekbaar op intenties, gedrag, inzet, bevlogenheid, 
commitment en coöperatieve bijdrage. Dit aanspreken gebeurt pas uiteindelijk door de leidinggevende.  
Samen maken we het Verschil.  
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BIJLAGE II 
 
2. Integraal kwaliteitsbeleid, met integraal personeelsbeleid als scharnierpunt 
 
2.1 Het kwaliteitsmodel van PCBO Apeldoorn 
 
De stichting PCBO hanteert als uitgangspunt dat Integraal Personeelsbeleid en Integraal Kwaliteitsbeleid geen 
twee gescheiden beleidsterreinen zijn, maar dat Integraal Personeelsbeleid (IPB) onderdeel uitmaakt van het 
Integraal Kwaliteitsbeleid. Als integraal kwaliteitsmodel en als denkraam maakt PCBO Apeldoorn gebruik van 
het INK managementmodel, in combinatie met de sturingsfilosofie van PCBO Apeldoorn. De velden van de 
sturingsfilosofie van PCBO Apeldoorn (zie hiervoor BIJLAGE I paragraaf 1.3) hebben een duidelijke relatie met 
de velden van het INK managementmodel. 
 
In de visie van PCBO Apeldoorn gaat het bij Integraal Kwaliteitsbeleid eigenlijk steeds om vijf eenvoudige 
kwaliteitsvragen: 

 Doen we de goede dingen? 

 Doen we de dingen goed? 

 Hoe weten we dat? 

 Delen anderen onze mening ook? 

 Wat doen we met de antwoorden op deze vragen? 
 
PCBO Apeldoorn omschrijft of definieert Integraal Kwaliteitsbeleid dan ook als het systematisch en proactief 
bezinnen op en bezig zijn met de vijf genoemde kwaliteitsvragen, in een onlosmakelijke samenhang met 
Integraal Personeelsbeleid. Deze vijf vragen hebben tevens als leidraad gegolden bij de voorbereiding van het 
huidige schoolplan (zie katern A, paragraaf 1.5). 
 
Met betrekking tot Integraal Personeelsbeleid hanteert PCBO Apeldoorn als definitie:  
‘Het regelmatig en systematisch wederzijds afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van de 
werknemers op de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school, ingebed in de strategische positie en 
onderwijscontext van de school, door gebruik te maken van een samenhangend geheel van instrumenten dat 
gericht is op de ontwikkeling van school en individuele medewerker.’ 
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In het schematische overzicht is in beeld gebracht hoe het Integraal Personeelsbeleid (IPB beleid), als 
onderdeel en scharnierpunt van het Integraal Kwaliteitsbeleid,  samenhangt met en voortvloeit uit de missie en 
visie van de school. Personeelsbeheer & personeelszorg, personeelsinstrumenten, organisatiebeleid en 
competente leidinggevenden zijn daarbij de dragende pijlers. 
 
De (school)directeuren hebben een essentiële taak om te zorgen voor de horizontale en verticale afstemming. 
Dat wil zeggen dat zij verantwoordelijk zijn voor de onderlinge samenhang tussen de succesbepalende factoren 
van deze pijlers en voor de verticale afstemming van de pijlers op het realiseren van de visie en missie. Deze 
afstemming is een kwaliteitstaak bij uitstek.  
 
Het realiseren en implementeren van Integraal Personeelsbeleid, als scharnierpunt van een integraal 
kwaliteitszorgsysteem, vraagt een professionele cultuur binnen de scholen. De medewerkers zullen zich bewust 
moeten zijn van het feit dat hun belangen en hun verantwoordelijkheden verder reiken dan hun eigen 
klaslokaal. Zij zijn verantwoordelijk voor het voortdurend ontwikkelen van hun professionele competenties en 
voor het afstemmen van deze competenties op het realiseren van de doelen en het onderwijsconcept van de 
school. Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk voor de opbrengsten van de kinderen die onder zijn/haar 
leiding worden gerealiseerd, voor de analyse daarvan en voor het bedenken en plannen van vervolgacties. 
Iedere medewerker legt hierover minimaal twee keer per jaar, na ieder toetsmoment, verantwoording af aan 
de leidinggevende. 
 
Iedere medewerker vult voor zichzelf het competentieprofiel in en stelt voor zichzelf een persoonlijk 
professioneel ontwikkelingsplan op, in samenspraak met de leidinggevende. Deze persoonlijke professionele 
ontwikkeling moet zijn afgestemd op de visie en de doelen van de school in het schoolplan en op het 
Strategisch Meerjarenbeleidsplan van PCBO Apeldoorn. Door middel van een cyclus van gesprekken coacht, 
stuurt en beoordeelt de leidinggevende (senior leerkracht en/of directeur) de medewerker hierbij. (Zie voor 
een uitgebreide beschrijving: Handboek Competentiemanagement PCBO Apeldoorn). 
 
Samenwerkend werkleren tussen professionals vormt de grondslag en slagader voor voortdurende 
persoonlijke, school- en organisatieontwikkeling. Het managementteam is verantwoordelijk voor het initiëren 
en enthousiasmeren en implementeren hiervan. 
 
Als er verbeteringen in het onderwijs en in de schoolorganisatie worden voorbereid, kan dit gemakkelijk 
worden gedaan aan de hand van de velden uit het organisatiedeel van het INK managementmodel, in 
combinatie met de verschillende elementen uit de sturingsfilosofie: 
 

 Wat willen we bereiken en waarom (visie, richting); 

 Hoe geven we hier leiding aan en wie doen dit (leiderschap); hoe zorgen we voor samenwerking en 
constructief samenspel (sociaal kapitaal); hoe bevorderen we commitment en bevlogenheid (professioneel 
kapitaal); 

 Hoe betrekken we de medewerkers daarbij; welke medewerkers hebben persoonlijke professionele 
sterktes die we hierbij kunnen inzetten (menselijk kapitaal) (management van medewerkers); hoe regelen 
en borgen we professionele ruimte (besluitvormingskapitaal); 

 Welke middelen zetten we in wat betreft scholing en deskundigheidsbevordering, inrichting, structuren, 
geld etc. (management van middelen) (kwaliteit van professionaliteit); 

 Welke planning maken we voor de ontwikkeling en de invoering; wanneer en hoe evalueren we; wie 
betrekken we erbij en wie informeren wij en hoe; hoe volgen en borgen we; hoe betrekken we de ouders 
hierbij (strategie en beleid) (kwaliteit van ouderbetrokkenheid); 

 Wat zien we er in de primaire processen in de groep van terug en hoe volgen we dit (management van 
processen) (kwaliteit van onderwijs en ‘leren’) (kwaliteit van professionals en ‘leren’). 
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2.2 Het systematische en cyclische karakter van de kwaliteitszorg; onderdelen van de kwaliteitszorg 
 
Essentieel onderdeel van het INK managementmodel, de sturingsfilosofie van PCBO Apeldoorn en daarmee van 
het totale kwaliteitszorgsysteem van de scholen van PCBO Apeldoorn vormt de Deming cirkel of PDCA cirkel: 
plan, do, check, act. Deze cirkel is van toepassing op alle niveaus van werken: bij het voorbereiden, uitvoeren, 
evalueren en bijstellen van een reken- of taalles in de klas, bij het plannen, uitvoeren, evalueren van 
verbeteractiviteiten uit het jaarplan en het borgen en eventueel bijstellen daarvan en ook bij alle activiteiten 
ter voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het schoolplan en het bijstellen daarvan in een volgende 
beleidscyclus.  
 
Het kwaliteitszorgsysteem omvat, naast de PDCA cirkel, de volgende onderdelen: 
a. Het schoolplan 
Het schoolplan, met de daarin beschreven visie, doelen en verbeteractiviteiten, vormt de basis voor het werken 
aan kwaliteit. In de inleiding bij dit schoolplan is aangegeven van welke bronnen en (diagnose)instrumenten 
gebruik is gemaakt bij de voorbereiding van het schoolplan (zie verder ook bij katern A paragraaf 1.5 en katern 
B, BIJLAGE VI). 
 
b. Het jaarplan en het jaarverslag 
In het jaarplan worden de verbeteractiviteiten beschreven die in een schooljaar worden ondernomen. Aan het 
eind van het cursusjaar worden alle activiteiten geëvalueerd, naar proces en naar resultaat. De evaluatie krijgt 
een schriftelijke neerslag in het jaarverslag, dat als verantwoordingsdocument wordt toegestuurd aan de raad 
van bestuur, de ouders, de medezeggenschapsraad en de inspectie van het onderwijs. Onderwerpen die 
onvoldoende resultaat hebben opgeleverd, of die niet of onvoldoende aan de orde zijn gekomen, kunnen een 
vervolg krijgen in een van de volgende jaarplannen. 
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c. Methoden gebruik 
Door het gebruik van goede en actuele methoden die aan de kerndoelen voldoen wordt automatisch een 
doorgaande lijn voor de leerstof van het betreffende vakgebied gegarandeerd, mits de leerkrachten de 
methode gebruiken zoals deze is bedoeld en beschreven. Het managementteam ziet hierop toe.  
In het algemeen worden in de groepen 1 en 2 weinig of geen methoden gebruikt. Daarom is voor deze 
leerjaren een beschrijving gemaakt van de doorgaande leerlijnen van groep 1 t/m groep 3.  

 
d. Ondersteuning en begeleiding; het ondersteuningsprofiel; testen en toetsen (zie hierna katern B, BIJLAGE III) 
Het ondersteuningssysteem en de daarbij gehanteerde testen en toetsen, zijn bedoeld om de kwaliteit van de 
primaire processen te bevorderen, om deze passend te maken voor iedere leerling en om de opbrengsten en 
eindresultaten te meten. Met de testen en toetsen wordt vastgesteld in hoeverre wordt voldaan aan de doelen 
die de school zichzelf heeft gesteld en aan de normen die hiervoor door de inspectie worden gehanteerd. 
Door het maken van trendanalyses met behulp van het CITO LVS is het voor de school mogelijk om tijdig 
conclusies te trekken over de effectiviteit van o.a. leerstofaanbod, leerkrachten en bepaalde vernieuwingen en 
kan het beleid daarop worden bijgesteld. 
 
e. Beleid ter waarborging van de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel (zie hierna katern B, BIJLAGE IV 
Het gaat hierbij om een drietal elementen: 1) een regelmatige en systematische bevraging van alle leerlingen 
en personeelsleden of een representatieve groep van hen over hun veiligheidsbeleving; 2) veiligheidsbeleid, 
waarin aandacht wordt besteed aan de preventie van incidenten die (het gevoel van) de sociale veiligheid in 
gevaar kunnen brengen; 3) veiligheidsbeleid, waarin aandacht wordt besteed aan de afhandeling van 
incidenten, waaronder de nazorg voor betrokken leerlingen en/of personeelsleden (en eventueel ouders). De 
hele werkwijze en beleidscyclus wordt regelmatig geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld. 
 
f. De vier pijlers van het Integraal Personeelsbeleid (zie hiervoor bij katern B, BIJLAGE II, paragraaf 2.1) 
Belangrijk is dat alle onderdelen uit alle vier pijlers (personeelsbeheer & personeelszorg; personeels-
instrumenten; organisatiebeleid; competente schoolleiders) op een geïntegreerde manier worden gehanteerd 
en dat er een goede afstemming plaatsvindt op de visie van de school en de te bereiken doelen. Een belangrijk 
onderdeel vormt het werken met competentiemanagement en persoonlijke professionele 
ontwikkelingsplannen.  
 
g. Structuren voor samenwerkend leren tussen professionals (zie ook bijlage 5 in: Handboek 

Competentiemanagement, ‘Leervormen’) 
Het samenwerkend leren van de medewerkers van de school (sturingsfilosofie: sociaal kapitaal; de kwaliteit 
van professionaliteit en het ‘leren’ van professionals) vormt een belangrijk speerpunt van PCBO Apeldoorn bij 
de organisatieontwikkeling, bij het vormen van een lerende organisatie en bij het bevorderen en borgen van de 
kwaliteit van het primaire proces.  
 
h. Klassenbezoeken 
Met enige regelmaat worden door de leden van het managementteam klassenbezoeken afgelegd, 
aangekondigd en niet aangekondigd. Er wordt dan gecontroleerd of de afgesproken werkwijzen door de 
betreffende leerkracht worden gehanteerd en of de pedagogische en didactische uitgangspunten van de school 
in het handelen van de leerkracht zijn te herkennen. Daarnaast legt het managementteam klassenbezoeken af 
om leerkrachten te ondersteunen bij het invoeren en hanteren van nieuwe werkwijzen en ook om erop toe te 
zien dat de verbeteractiviteiten daadwerkelijk worden toegepast. 
 
i. Ouderpanels, leerlingenpanels en medewerkerpanels 
Deze panels kunnen worden georganiseerd naar aanleiding van uitkomsten van de tevredenheidspeilingen of 
om verheldering en nadere informatie te krijgen over bepaalde items, waaronder de systematische bevraging 
over de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel. Hierdoor word het nog beter mogelijk om het beleid 
op de desbetreffende thema’s aan te passen. De panels kunnen ook worden gebruikt voor een nameting, om  
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de effecten van inspanningen in beeld te brengen, nadat gedurende een vastgestelde periode aan een 
bepaalde verandering of verbetering is gewerkt. 
 
j. Collegiaal kwaliteitsonderzoek 
PCBO Apeldoorn heeft als principieel uitgangspunt dat 1) de scholen en PCBO als organisatie zelf in beeld 
moeten hebben wat de kwaliteit is van het onderwijs, ongeacht of er ook nog een inspectie van het onderwijs 
is die daar controle op uitoefent, en dat alle scholen dus actief hun eigen kwaliteit in beeld brengen en 
verantwoorden en 2) dat alle directeuren (en ook alle medewerkers) gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de 
kwaliteit van onderwijs van heel PCBO. Hiervoor is o.a. een eigen werkwijze ontwikkeld, waarbij een collegiaal 
kwaliteitsteam een aantal dagen kwaliteitsonderzoek uitvoert op een school. Het onderzoeksrapport wordt aan 
het eind, als spiegel, aan het team en de directie voorgehouden en gepresenteerd. Het rapport wordt ook 
opgestuurd aan de inspectie van het onderwijs. Voorafgaand aan het onderzoek wordt door de school 
vastgesteld voor welke onderwerpen speciale aandacht wordt gevraagd van het collegiale onderzoeksteam, 
naast de vaste onderwerpen uit de algehele kwaliteitsmeting. De uitkomsten kunnen belangrijke informatie 
opleveren voor de evaluatie en bijstelling van bestaand beleid of het bestaande onderwijsconcept of voor het 
initiëren van nieuwe activiteiten. Het is ook mogelijk om als school, voorafgaand aan het collegiaal 
kwaliteitsonderzoek, eerst een zelfevaluatie uit te voeren op dezelfde onderdelen waar ook het collegiale team 
naar kijkt. 
 
k. Afspraken- en regelingenmap (borgingsmap) 
Besluiten van teamvergaderingen, afspraken over bepaalde werkwijzen in de klas, leerstofaanbod, instructie 
enzovoort moeten worden nagekomen door iedere betrokkene binnen de school. Voor de kwaliteit en 
effectiviteit van onderwijs is het belangrijk dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen binnen een goede 
doorgaande lijn in werkwijzen en leerstofaanbod. Al deze zaken worden bevorderd door het gebruik van de 
afspraken- en regelingenmap (borgingsmap). Deze map bewijst tevens goede diensten om nieuwe of tijdelijke 
leerkrachten snel in te werken en wegwijs te maken. 
 
l. Klachtenregeling (zie aldaar) 
Ondanks alle goede bedoelingen kunnen dingen fout gaan in school. In dat geval moet het voor alle 
betrokkenen duidelijk zijn waar en hoe eventuele klachten kunnen worden neergelegd en hoe met deze 
klachten zal worden omgegaan. 
 
 
2.3 Kwaliteitszorgmiddelen en (diagnose)instrumenten; frequentietabel 
 
In katern A, paragraaf 6.2 is een opsomming gegeven van middelen en instrumenten ten behoeve van het 
opstellen en bijstellen van het schoolplan, het bepalen van de kwaliteit van onderwijs- en organisatieprocessen 
en het bepalen van verbeteractiviteiten en het meten van de effecten en opbrengsten daarvan. In 
onderstaande tabel wordt aangegeven welke informatie wordt verkregen en met welke frequentie de 
verschillende middelen en instrumenten worden ingezet. 
 

Middel / instrument  Frequentie van gebruik of afname 

Vernieuwing van de visie of het screenen van de 
bestaande visie op herkenbaarheid en commitment 

 1 keer per vier jaar 
 

Analyse van kansen en bedreigingen, sterktes en 
zwaktes 

 1 keer per vier jaar 

Competentiegesprekken en POP gesprekken 
 

 Jaarlijks tijdens jaargesprek. Ieder half jaar 
voortgangs-gesprek POP 
 
Beoordelingsgesprek één keer per drie jaar 
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Evalueren en opstellen van de jaarplannen (evaluatie- 
en planningsdag) 

 Ieder jaar 

Oudertevredenheidspeiling (OTP) Scholen Met Succes  1 keer per vier jaar 

Medewerkerstevredenheids-peiling (MTP) Scholen Met 
Succes 

 1 keer per vier jaar 

Leerlingentevredenheidspeiling (LTP) Scholen Met 
Succes 

 1 keer per vier jaar 

Rapporten van inspectiebezoek   1 keer per vier jaar 

Rapporten van collegiaal kwaliteitsonderzoek  1 keer per vier jaar 

Testen en Toetsen 
Trendanalyses CITO LVS door de leerkracht 

 Volgens de toetskalender 

Verantwoordingsgesprek van de groepsleerkracht met 
de leidinggevende 

 Jaarlijks na de middentoets en eindtoets 

Trendanalyse op schoolniveau door de directeur, in 
samenspraak met de ib-er 

 Jaarlijks na de middentoets en eindtoets 

Mogelijkheid voor de directeur / ib-er voor een 
consultgesprek met de staffunctionaris OK&K n.a.v. de 
trendanalyse op schoolniveau 

 Jaarlijks na de middentoets en eindtoets 

Managementcontractgesprek van de directeur met de 
raad van bestuur 

 Jaarlijks  

Klassenbezoeken  Minimaal één keer per jaar 

Ouder-, leerling- en medewerkerpanels  Afhankelijk van doel en onderwerp/thema 

Onderzoeksmethoden in het kader van het beleid 
sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers  

 Minimaal één keer per twee jaar 

Screening methodengebruik  Minimaal één keer per 4 jaar 
Verder naar aanleiding van trendanalyses CITO 
LVS 
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BIJLAGE III 
 
3. Ondersteuning en begeleiding 
 
3.1 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs  
 
PCBO Apeldoorn maakt samen met nagenoeg alle andere schoolbesturen in Apeldoorn deel uit van het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO 25-05. De aard, inrichting, doelen en werkwijze van 
het samenwerkingsverband zijn beschreven in het Ondersteuningsplan d.d. 09-04-2014. Door de volledige tekst 
verwijzen wij naar dat plan. 
 
Het Ondersteuningsplan heeft betrekking op een planperiode van 4 jaar, van 2014 tot 2018. Omdat dit de 
eerste termijn van het Samenwerkingsverband en het Ondersteuningsplan betreft, kunnen zaken op termijn in 
de praktijk anders uitpakken, worden onderdelen verder uitgewerkt en kunnen zich wijzigingen in het beleid 
voordoen. Daarom wordt het Ondersteuningsplan na een periode van 2 jaar herzien, aan de hand van de meest 
recente ontwikkelingen. 
 
3.1.1 Missie van het Samenwerkingsverband 
Ieder kind krijgt Passend Onderwijs en ondersteuning op leren en gedrag dat bij hem past. 
 
3.1.2 Visie van het Samenwerkingsverband 
Alle kinderen volgen onderwijs dat bij hen past in een schoolomgeving waarin handelings- en opbrengstgericht 
wordt gewerkt. Er wordt kwalitatief goed onderwijs verzorgd. De zorgplicht wordt in samenwerking met alle 
scholen in het SWV en met ondersteuning van jeugdhulp waargemaakt. Er is een doorgaande lijn van 
vroegschools naar het primair onderwijs en van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. De 
inrichting van het SWV werkt ter ondersteuning van het basisonderwijs, zorgt voor een flexibele inrichting van 
de speciale onderwijsondersteuning, een goede procedure en realisatie van afgifte van 
toelaatbaarheidsverklaringen. Er zijn geen thuiszittende leerlingen. 
 
3.1.3 Streefdoelen 
Op preventie gerichte aanpak: 

 Alle kinderen volgen onderwijs dat bij hen past; 

 Leraren kunnen vroegtijdig signalen omzetten in adequate interventies; 

 De scholen hebben minimaal een basisarrangement in het kader van het onderwijstoezicht; 

 In de regio stellen de besturen gezamenlijk een hoger ambitieniveau vast dan de minimumnorm van de 
inspectie. 

 
Toegankelijke en specialistische onderwijszorg: 

 Hulp zo tijdig mogelijk; 

 In zo licht mogelijke vorm; 

 Zo dicht mogelijk bij huis; 

 Op de meest adequate(passende) wijze; 

 Door de meest aangewezen persoon of instelling; 

 Zo kort mogelijke behandelingsduur; 

 In een integrale aanpak(1 kind-1 plan-1 regisseur); 

 Waar nodig vanuit een (integrale) indicatiestelling onderwijs &Jeugdhulp; 

 Het verminderen van het aantal S(B)O leerlingen. 
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3.1.4 IJkpunten basisondersteuning 
Het SWV Apeldoorn heeft ijkpunten geformuleerd voor de basisondersteuning in vier domeinen: 

 Beleid; 

 Onderwijs; 

 Begeleiding; 

 Organisatie. 
 
De ijkpunten in deze vier domeinen zijn uitgewerkt op drie niveaus: 

 Afspraken basisondersteuning Samenwerkingsverband Apeldoorn PO; 

 PO-kwaliteit (referentiekader Passend Onderwijs PO-raad); 

 Basiskwaliteit inspectiekader. 
 
Beleid 
De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenondersteuning.  
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten:  

 De school heeft een expliciete visie op de leerlingenondersteuning (PO-raad);  

 Deze visie wordt gedragen door het hele team (PO-raad); 

 De school heeft vastgelegd wat de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling is(PO-raad) ; 

 De procedures en de afspraken over leerlingenondersteuning zijn duidelijk (PO-raad); 

 De school weet wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn (Inspectie 9.1). 
 
De school heeft een onderwijsondersteuningsprofiel vastgesteld.  
Het Samenwerkingsverband Apeldoorn PO gebruikt het onderwijsondersteuningsprofiel, ontwikkeld door Q3. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten:  

 Het onderwijsondersteuningsprofiel is na overleg met het team vastgelegd (PO-raad); 

 De MR stemt in met het onderwijsondersteuningsprofiel (PO-raad); 

 Het onderwijsondersteuningsprofiel is actueel (PO-raad); 

 Het onderwijsondersteuningsprofiel is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids (PO-raad); 

 Het onderwijsondersteuningsprofiel bevat een oordeel over de kwaliteit van de basiszorg (PO-raad); 

 Het onderwijsondersteuningsprofiel bevat een beschrijving van het aanbod van de school aan onderwijs, 
begeleiding, expertise en voorzieningen (PO-raad). 

 
De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenondersteuning en past het beleid zo nodig aan. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De school evalueert jaarlijks de leerlingenondersteuning (PO-raad); 

 De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de ingezette ondersteuningsmiddelen (PO-raad); 

 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen (Inspectie 9.2); 

 De school evalueert jaarlijks het onderwijsleerproces (Inspectie 9.3); 

 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten (Inspectie 9.4); 

 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces (Inspectie 9.5); 

 De school verantwoordt zich aan de belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit (Inspectie 
9.6). 

 
Onderwijs 
Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De school hanteert regels en afspraken voor veiligheid en omgangsvormen (PO-raad met aanvulling SWV); 

 De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school (Inspectie 4.2); 

 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en in de incidenten die zich voordoen 
(Inspectie 4.4); 

 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten (Inspectie 
4.5/4.6); 
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 Het SO zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan (Inspectie 
4.7). 

 
De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De school heeft de normen vastgesteld voor de resultaten die zij met de leerlingen nastreeft (PO-raad); 

 De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het 
volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen (Inspectie 7.1); 

 Het personeel volgt en analyseert systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen (Inspectie 
7.2); 

 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben (Inspectie 8.1). 
 
Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht bij de ondersteuning van leerlingen 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de ondersteuning voor 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (Inspectie 8.2); 

 De school voert de ondersteuning planmatig uit (Inspectie 8.3); 

 De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning (Inspectie 8.4). 
 
Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerling-gewicht biedt bij Nederlandse taal 
leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand (Inspectie 
2.4); 

 Het personeel stemt de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 
(Inspectie 6.1); 

 Het personeel stemt de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen (Inspectie 6.2); 

 Het personeel stemt de verwerking af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen (Inspectie 6.3); 

 Het personeel stemt de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen (Inspectie 6.4). 
 
Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 Het personeel beschikt over communicatieve competenties(SWV); 

 Het personeel beschikt over didactische competenties voor de begeleiding van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften (PO-raad); 

 Het personeel beschikt over organisatorische competenties voor de begeleiding van leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften (PO-raad); 

 Het personeel beschikt over pedagogische competenties voor de begeleiding van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften (PO-raad); 

 Het personeel staat open voor reflectie en voor ondersteuning bij hun handelen (PO-raad); 

 Het personeel werkt continu aan hun handelingsgerichte vaardigheden (PO-raad); 

 Het personeel krijgt de mogelijkheid in teamverband te leren en te werken (PO-raad); 

 Het personeel wordt gestimuleerd en gefaciliteerd voor deelname aan lerende netwerken over de 
leerlingenondersteuning (PO-raad). 

 
Begeleiding 
School werkt planmatig en handelingsgericht aan het realiseren van een doorgaande ontwikkeling 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De school stelt bij plaatsing van elke leerling het uitstroomniveau vast. In principe is dat niveau groep 8 
(Inspectie S7.3 met aanpassing SWV); 

 De school volgt of de leerling zich ontwikkelt conform genoemde prognose (Inspectie S7.3); 

 De school maakt bij afwijking van de prognose beredeneerde keuzes (Inspectie S7.4). 
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De school draagt zorg voor een goede overdracht 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de voorschoolse 
voorziening of de vorige/volgende school (PO-raad met aanpassing SWV); 

 De school koppelt in het eerste jaar de ontwikkeling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
terug naar de voorschoolse voorziening of de vorige school (PO-raad); 

 De school volgt de leerlingen die de school hebben verlaten ten minste gedurende één jaar v.w.b. de 
cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit geldt voor scholen binnen het SWV Apeldoorn PO 
(PO-raad met aanvulling SWV). 

 
Ouders zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De school ziet ouders als partners bij de opvoeding en opleiding van hun kinderen (SWV); 

 De school bevraagt ouders regelmatig over de wensen en verwachtingen bij de begeleiding van hun 
kind(eren) (PO-raad); 

 Het personeel bevraagt ouders regelmatig over hun ervaringen met hun kind thuis en hun kennis van de 
ontwikkeling van hun kind op school en thuis (PO-raad); 

 De school voert met ouders een intakegesprek bij aanmelding (PO-raad); 

 De school informeert ouders tijdig en regelmatig over de voortgang in de ontwikkeling hun kind(eren) (PO-
raad); 

 De school maakt in overleg met de ouders afspraken over de begeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk 
is (PO-raad met aanpassing SWV); 

 Als een leerling de school verlaat, stelt de school in overleg met de ouders een (onderwijskundig) rapport 
op. Ouders ontvangen een kopie (PO-raad met aanpassing SWV); 

 De school ondersteunt ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school (PO-raad). 
 
Leerlingen zijn, waar mogelijk, nauw betrokken bij de school en de ondersteuning. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 Als een leerling de school verlaat, stelt de school waar mogelijk in overleg met de leerling een 
(onderwijskundig) rapport op (SWV); 

 De school maakt waar mogelijk in overleg met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften afspraken over 
de begeleiding (SWV). 

 
Organisatie 
De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De leraar houdt de regie over de ondersteuning van een leerling in zijn/haar groep (SWV); 

 De school werkt met de 4 niveaus van onderwijsondersteuning (SWV, zie bijlage 1); 

 Coaching en begeleiding van leraren is de hoofdtaak van de interne begeleiding (PO-raad met aanscherping 
SWV); 

 De school heeft interne begeleiding met een duidelijke taakomschrijving (PO-raad); 

 Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie op het terrein van de ondersteuning van leerlingen 
zijn duidelijk en transparant (PO-raad); 

 Leraren worden, daar waar nodig, ondersteund (PO-raad); 

 De interne begeleiding beschikt over voldoende tijd en middelen (PO-raad); 

 De interne begeleiding is voldoende gekwalificeerd (PO-raad); 

 De school kan snel voldoende deskundigheid inschakelen voor hulp (PO-raad); 

 De school grijpt bij ernstige problemen snel in (PO-raad); 

 De school weet waar zij terecht kan in de regio voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (PO-raad 
met aanvulling SWV); 

 De interne ondersteuning is afgestemd op de zorgstructuur van het SWV (PO-raad). 
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De school heeft een effectief ondersteuningsteam 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 Het ondersteuningsteam bereidt in elk geval verwijzing naar en bespreking van leerlingen in het 
Multidisciplinair Overleg of het indiceringsloket voor (SWV);  

 Taken van het ondersteuningsteam zijn vastgelegd (PO-raad); 

 De school zoekt structurele samenwerking met de ketenpartners waar noodzakelijke interventies op 
leerling niveau haar eigen kerntaak overschrijden (Inspectie 8.5); 

 Afhankelijk van de problematiek is de school of de ketenpartner de casemanager (SWV). 
 
 
3.2 Ondersteuning en begeleiding op het niveau van PCBO De Kring - BIJLAGE III 
 
Zorg 

Zorgverbreding is de kern van ons onderwijs. De grenzen van onze zorg worden bepaald door het kind, de 

leerkracht en de groep. Vragen die hieraan richting kunnen geven zijn: kunnen wij het kind genoeg bieden, kan 

de leerkracht het aan en komt de groep niet te kort door één of meer zorgleerlingen? Als team kiezen wij voor 

zorg, die we kunnen waarmaken voor het individuele kind. 

Op de Kring wordt de leerlingenzorg gecoördineerd door de intern begeleiders. De intern begeleiders 

waarborgen de zorg voor de leerlingen. Het samenwerkingsverband heeft daarbij een sturende taak. In het 

zorgplan worden kaderstellende uitspraken gedaan omtrent de beoogde zorgstructuur. 

 

3.2.1 De zorgroute op de Kring (vanuit visieverhaal De Kring) 

Ieder kind is uniek en dat ervaren wij als een groot goed. Ieder kind heeft het recht op goede ondersteuning en 

begeleiding.  Wij spelen in op de verschillende leerbehoeften en bieden een goede zorgstructuur. Om dit te 

realiseren zijn onze teamleden kundig. We ontwikkelen ons daarom continu in onze professionaliteit. Hierbij 

gebruiken we de expertise van andere scholen en instellingen.  

 

Om uw kind zo goed mogelijk van onderwijs en ondersteuning te voorzien, zijn er verschillende 

ondersteuningsniveaus die kunnen worden ingezet, met ieder een eigen traject. Wij conformeren ons aan het 

Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs vastgesteld d.d. 09-04-2014.  

Wij zijn ons bewust van de (extra) mogelijkheden die wij onze leerlingen bieden, maar ook de grenzen die ons 

onderwijs kent. De (extra) mogelijkheden, maar ook grenzen staan beschreven in het 

Schoolondersteuningsprofiel opgesteld door Q3 in juli 2013. Voor het volledige document verwijzen wij u naar 

het zorgplan. 

 

3.2.2.  Basisondersteuning door handelingsgericht werken 

Uw kind functioneert goed in het regulier onderwijs, en heeft geen extra ondersteuning nodig. In dit geval 
voorziet de basisondersteuning van De Kring. 
Ook als uw kind lichte ondersteuning nodig heeft, biedt de leerkracht dit zelf. De intern begeleider van de 
school helpt hierbij om de ondersteuning te organiseren. Deze handelingen door de school vallen onder de 
zogenaamde ‘Preventieve en lichte hulp’ en het ‘Handelingsgericht of planmatig werken’.  
Binnen de Kring passen wij het principe van handelingsgericht werken zoveel mogelijk toe. Dit wil zeggen dat 

wij volgens de stappen in het onderstaande schema te werk gaan (waarnemen, begrijpen, plannen, realiseren). 

Waar dit nog niet helemaal gebeurt, stellen wij ons ten doel om toch tot de cyclus van handelingsgericht 

werken te komen. 
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Groepsoverzichten en groepsplannen 

In samenwerking met de intern begeleider wordt tijdens de groepsbespreking bekeken welke specifieke 

onderwijsbehoeften er binnen de groep zijn en op welke wijze deze geclusterd kunnen worden. Er wordt er een 

plan opgesteld voor de gehele groep, een subgroep of er volgt een individueel handelingsplan. 

Voor het vastleggen van didactische gegevens gebruiken wij het Cito-leerlingvolgsysteem in combinatie met 

Parnassys. Voor het vastleggen van gegevens op sociaal emotioneel gebied gebruiken wij de methode SCOL. In 

het kader van leren van en met elkaar houden wij twee maal per jaar opbrengstgesprekken binnen de unit, 

waarbij IB en MT aanwezig zijn. 

Alle leerkrachten zijn, met behulp van het programma Parnassys, in staat onderwijsbehoeften, groepsanalyses 

en groepsplannen op te stellen, om op deze wijze het onderwijs nog doelgerichter vorm te kunnen geven en 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften nog beter te kunnen signaleren. Het groepsplan bestrijkt een 

cyclus en bevat concrete en praktische aanwijzingen voor hoe de leerkracht de komende periode in zijn of haar 

groep omgaat met de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. De leerkracht zorgt voor verslaglegging 

en zorgt ervoor dat dit in het leerlingendossier komt. Op deze wijze wordt de zorg geborgd.  

Een individueel handelingsplan wordt opgesteld als uit de leerlingbespreking / of uit obserbvaties van 

leerkracht en of IB-er blijkt dat de leerling onvoldoende profiteert van de aanpak in de groep. Het individueel 

handelingsplan is veelal een verbijzondering zijn van het groepsplan, datgene beschrijvend wat van het 

groepsplan afwijkt. Het individuele plan wordt dan een onderdeel van het groepsplan, van tijdelijke aard en 

erop gericht dat de leerling weer gaat profiteren van het groepsplan. Het kan ook zijn dat een leerling niet 

voldoende meer profiteert van het groepsaanbod op een of meerdere vakgebieden. In dat geval wordt er voor 

de leerling in overleg met ouders doublure overwogen of een eigen leerlijn of ontwikkelingsperspectief 

opgesteld. 

 

De groepsbespreking 

Op schoolniveau vinden er drie maal per jaar groepsbesprekingen tussen leerkracht en intern begeleider plaats. 

In de groepsbespreking wordt de voorafgaande periode besproken, de onderwijsbehoeften van bepaalde 

(zorg)leerlingen geformuleerd en bekeken hoe in de groep leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften op 

een haalbare manier geclusterd kunnen worden. Ook worden kinderen in kaart gebracht die, met toestemming 

van ouders, in het intern ondersteuningsteam besproken dienen te worden.  
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Intern ondersteuningsteam 

De basisschool heeft een eigen intern ondersteuningsteam, die op afroep een beroep kan doen op een 

onderwijsexpert of specifieke deskundigen ter ondersteuning van de leerling, de leerkracht, de groep of de 

school. Dit wordt georganiseerd in het wijkteam van o.a. GGD en schoolmaatschappelijk werk.  

 

Contact met ouders 

Wij zien ouders als belangrijke partners bij het inrichten en afstemmen van ons onderwijs op de specifieke 

onderwijsbehoeften van het kind. Bij zorg zijn de reguliere contactmomenten vaak niet voldoende. Op initiatief 

van leerkrachten of ouders kunnen er extra overlegmomenten gepland worden. 

 

De leerlingbespreking 

De leerlingbespreking vindt drie maal per jaar plaats, na de groepsbesprekingen. De leerlingbespreking wordt 

vormgegeven m.b.v. de (verkorte) incidentmethode. Binnen de groep van leerkrachten worden de specifieke 

onderwijsbehoeften van de leerling verhelderd en besproken hoe de leerkracht aan deze onderwijsbehoeften 

tegemoet kan komen. Deze worden verhelderd in het groeps- of individueel handelingsplan. De intern 

begeleider leidt de leerlingbesprekingen. 

 

Professioneel gedrag 

Om tot een goede zorgstructuur te komen, achten wij een professionele cultuur van belang. Om 

basisondersteuning van goede kwaliteit te bieden en waar mogelijk te professionaliseren werken wij op De 

Kring met specialisten. Expertise wordt gedeeld binnen De Kring. We leren van en met elkaar. Samen dragen 

wij zorg voor kwaliteit en opbrengsten.  

 

Schematisch kan de inzet van specialisten als volgt worden weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere specialist werkt in zijn of haar domein. De intern begeleiders zijn de verbindende factor tussen de 

verschillende domeinen, net als de ICT-er. Alle betrokkenen werken samen met het managementteam. 

 
3.2.3.  Extra ondersteuning 
Het kan zijn dat uw kind in het regulier basisonderwijs extra ondersteuning nodig heeft, die het beste gegeven 
kan worden door de school of de leerkracht zelf. In dit geval wordt Extra ondersteuning aangevraagd. We 
buigen ons dan over de vraag: wat heeft deze leerling, in deze groep, met deze leerkracht nodig om zich te 
kunnen ontwikkelen? Veelal gebeurt dit met behulp van Handelingsgerichte Proces Diagnostiek. HGPD is een 
methode waarbij de leerkracht, intern begeleider en ouders samen de probleembeleving rond een leerling in 
kaart brengen. Daarbij is uitdrukkelijk uitgangspunt dat de leerling en de leerkracht over ontwikkelingskracht 
beschikken. Ook leerling gesprekken nemen hierbij een belangrijke plaats in.   
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Getracht wordt zorg om te zetten in pedagogisch optimisme. Hierbij wordt aandacht besteedt aan het 
benoemen van onderwijsbehoeften en het kijken naar kansen en mogelijkheden. Hierbij is de insteek niet 
alleen naar kindkenmerken te kijken, maar vooral ook naar de omgeving waarin het kind functioneert. Er wordt 
een analyse gemaakt, waarbij niet alleen gekeken wordt naar belemmerende factoren, maar juist ook naar 
protectieve factoren. Dit alles met als doel beter in staat te zijn leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
beter te kunnen bedienen. 
 
3.2.4 Het Multi Disciplinair Overleg 
Wanneer de basisondersteuning en extra ondersteuning niet toereikend zijn wordt uw kind besproken in het 
Multi Disciplinair Overleg (MDO). Het MDO neemt in overleg met alle partijen besluiten over: 

 Aanvraag voor Extra Ondersteuning; 

 Verzoek voor Toelaatbaarheidsverklaring; 

 Instroom vanuit voorschoolse voorzieningen. 
 
Voor een uitgebreide beschrijving van de ondersteuningsniveaus en de mogelijkheden die De Kring biedt aan 
zorg verwijzen wij u naar het zorgplan van De Kring. 
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BIJLAGE IV 
 
4. Beleid in het kader van sociale veiligheid 
 
4.1 Begripsbepaling en kaderstelling 
 
Niet alle aspecten van het veiligheidsbeleid vallen onder de werking van het schoolplan of het 
kwaliteitstoezicht van de inspectie van het onderwijs. Voor het schoolplan gaat het om (beleids)maatregelen 
die van een school verwacht mogen worden ten behoeve van het waarborgen van de sociale veiligheid van 
leerlingen en personeel. 
 
In dit verband heeft de Inspectie de volgende werkdefinitie van een sociaal veilige school opgesteld, die wij 
gemakshalve eveneens binnen PCBO hanteren.  
 
Een school is sociaal veilig als de psychische en fysieke veiligheid van leerlingen en personeel niet door 
handelingen van andere mensen wordt aangetast. 
 
Onder aantastingen van de psychische veiligheid vallen:  

 verbale beledigingen (waaronder discriminerende opmerkingen verwijzend naar godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, sekse of seksuele voorkeur); 

 beledigingen via sms, e-mail, chat (waaronder discriminerende opmerkingen verwijzend naar godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, sekse of seksuele voorkeur); 

 pesten door afpersing, dreiging, laster, smaad, dreiging met fysiek geweld, vernieling of beschadiging, 
benemen persoonlijke vrijheid, verlaten, negeren, diefstal van persoonlijke bezittingen, stalking, sociale 
uitsluiting; 

 seksuele intimidatie (ongewenst gedrag via sms of e-mail, ongewenste aanrakingen, ongewenste relatie 
leraar-leerling, ongewenst verbaal en non-verbaal gedrag, verspreiding pornografische geschriften). 
 

Onder aantastingen van de fysieke veiligheid vallen: 

 mishandeling of zware mishandeling (met of zonder voorbedachten rade), opzettelijke benadeling van de 
gezondheid, vrijheidsberoving, lichamelijk letsel door schuld, tweegevecht, diefstal met geweld, moord en 
doodslag; 

 seksueel misbruik (ongewenste intimiteiten, aanranding, verkrachting). 
 
Aantastingen van de fysieke veiligheid door tekortkomingen in het gebouw of lokalen (bijvoorbeeld een 
onveilig verwarmingselement, loszittende drempels enzovoort) zijn geregeld binnen het totale veiligheidsbeleid 
van de stichting PCBO Apeldoorn en vallen buiten het toezicht van de inspectie van het onderwijs en daarmee 
buiten het kader van dit schoolplan. 
 
4.2 Stichtingsbeleid en schoolbeleid, geldend voor alle scholen van PCBO Apeldoorn 
PCBO Apeldoorn hanteert de term ‘veiligheidsbeleid’ in plaats van ‘arbobeleid’. Door te spreken over 
‘arbobeleid’ wordt de suggestie gewekt dat dit beleid uitsluitend wordt ontworpen ten gunste en omwille van 
optimale arbeidsomstandigheden voor en veiligheid van de personeelsleden van de organisatie. Het gaat er 
echter om dat er wordt gezorgd voor optimale en veilige omstandigheden voor medewerkers én leerlingen. 
Basaal voor het leveren van leerprestaties is dat kinderen zich op school veilig voelen. Kortom, de Stichting 
PCBO Apeldoorn streeft naar een gezond en veilig werk- en leerklimaat voor haar medewerkers en leerlingen. 
 
Wanneer het gaat om maatregelen ten gunste of ten behoeve van het personeel maakt het veiligheidsbeleid 
onderdeel uit van het Integrale Kwaliteits & Personeelsbeleid van de Stichting PCBO. Door de 
arbeidsomstandigheden zo optimaal mogelijk te maken voor haar medewerkers, kan PCBO Apeldoorn 
kwalitatief goed onderwijs blijven aanbieden aan zoveel mogelijk kinderen. Optimale arbeidsomstandigheden 
maken deel uit van een veilige school; een school met een gezond en veilig werk- én leerklimaat. 
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Binnen PCBO Apeldoorn zijn reeds allerlei regelingen en beleidsstukken aanwezig om een gezond en veilig 
werk- en leerklimaat na te streven. Deze regelingen en beleidsstukken worden nu gebundeld en met elkaar in 
verband gebracht. Al deze documenten samen vormen het veiligheidsplan van PCBO Apeldoorn. 
 
Het gaat bij het veiligheidsbeleid van PCBO Apeldoorn om de volgende onderdelen: 

 Ziekteverzuimbeleid; 

 Veiligheidsregistratiebeleid; 

 Beleid agressie en geweld; 

 Brandveiligheid; 

 Speeltoestellenbeleid; 

 Beveiliging en onderhoud van schoolgebouw en schoolterrein; 

 Bedrijfshulpverlening. 
 
Op het bureau PCBO zijn preventiemedewerkers werkzaam. Op iedere school is een veiligheidscoördinator 
aangesteld. Een aantal veiligheidscoördinatoren vormen samen met de twee bovenschoolse 
preventiemedewerkers de werkgroep ‘veiligheid’. In de werkgroep wordt beleid voorbereid, besproken en 
getoetst.  
 
De schooldirecties zijn verantwoordelijk voor de eerste opvang van leerlingen, medewerkers en ouders die 
betrokken zijn bij agressie en geweld op school. De afdeling personeel & organisatie van het bureau PCBO 
ondersteunt de directies hierin. In overleg met de directie, de getroffen betrokkenen en de afdeling personeel 
& organisatie wordt nazorg geboden.  
 
 
4.3 Driesporenbeleid 
 
PCBO Apeldoorn volgt ten aanzien van de sociale veiligheid een driesporenbeleid: 
1) preventieve beleidsmaatregelen;  
2) onderzoek en registratie met bijbehorende analyse van onderzoeksresultaten; 
3) curatief beleid, nazorg en eventuele aanpassing van beleid. 
 
4.3.1 Preventieve beleidsmaatregelen 
De preventieve maatregelen hebben met name betrekking op het opstellen en het gebruik van protocollen en 
gedragsregels. Leerlingen, ouders en medewerkers worden actief betrokken bij het opstellen en evalueren 
hiervan. De regels en protocollen zijn met enige regelmaat onderwerp van gesprek tussen school, de leerkracht 
en andere betrokkenen. De kernpunten van de verschillende documenten worden zichtbaar opgehangen in de 
klas en in de school en worden gepubliceerd in de schoolgids. De naleving van de regels wordt door de school 
gecontroleerd en met betrokkenen besproken. 
 
a. Pestprotocol:  

In dit protocol worden regels opgesteld voor het verkeer tussen de leerlingen onderling; 
b. Protocol ‘internet en e-mailgebruik’: 

Er is een apart protocol opgesteld voor het gebruik van internet, e-mail en mobiele telefoon. Op bepaalde 
onderdelen van dit protocol is er een relatie met het pestprotocol; 

c. Gedragsregels voor het onderling verkeer tussen medewerkers: 
Voor een deel zijn deze vastgelegd in verschillende competenties uit het competentieprofiel, voor een 
ander deel zijn ze expliciet geformuleerd; 

d. Gedragsregels voor het onderlinge verkeer tussen school en ouders: 
PCBO Apeldoorn heeft in een korte notitie, geldend voor alle scholen, weergegeven hoe de verhouding 
tussen school en ouders wordt gezien: 
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’De scholen van PCBO werken graag samen met ouders aan de ontwikkeling van het kind, ieder met een 
eigen rol en verantwoordelijkheid. Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen. Wij geven aan wat 
ouders van de school kunnen verwachten en wat daarbij de grenzen zijn én wij geven aan wat wij van de 
ouders verwachten. Wij zijn open over ons handelen. Wij gaan met respect met ouders om en vragen aan 
hen dat ook met ons te doen’ 
Deze visie is nader uitgewerkt in de publicatiemiddelen van de school. 
 
Op iedere school worden de volgende zaken nader uitgewerkt: 

 De eigen rol en verantwoordelijkheid van school en ouders; 

 Wat de ouders van de school kunnen verwachten; 

 Wat de school van de ouders verwacht en wat de grenzen zijn van wat de school accepteert; 

 Hoe de informatievoorziening en communicatie is geregeld. 
e. Veiligheidscoördinator en vertrouwenspersoon: 

Iedere school van PCBO Apeldoorn beschikt over deze twee functionarissen. Voor beide functionarissen 
bestaat een taakomschrijving. 

f. Toezicht: 
Voor schooltijd en in de pauzes is er toezicht op het plein door een of meer leerkrachten. De 
schooldirecteur is bij de ingang of op het plein aanwezig bij de begin en eindtijden van de school. Om 
toezicht te houden, maar ook om aanspreekbaar te zijn voor ouders en/of leerlingen. 

g. Wijkagent en buurtnetwerk: 
Op van te voren vastgestelde momenten, en zo nodig tussentijds, heeft de school contact met de wijkagent, 
met het buurtnetwerk of het wijkteam van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs; 

h. Protocol ‘agressie en geweld’ 
 
4.3.2 Onderzoek, registratie en analyse 
Onderzoek naar de beleving van de sociale veiligheid bij medewerkers en leerlingen vindt op verschillende 
manieren en meerdere momenten plaats: 
 
a. Jaargesprekken: 

In ieder jaargesprek wordt met iedere medewerker de beleving van de sociale veiligheid expliciet aan de 
orde gesteld. 

b. Vragenlijsten: 
Met specifieke en anonieme vragenlijsten voor alle medewerkers en voor leerlingen van groep 5 t/m 8 
wordt één keer per twee jaar onderzocht hoe het is gesteld met de beleving van de sociale veiligheid door 
medewerkers en leerlingen. 

c. Gesprekken met leerlingen en hun ouders: 
Met de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 wordt minimaal één keer per twee jaar individueel of met 
groepjes leerlingen een voorgestructureerd vraaggesprek gehouden over hun beleving van sociale 
veiligheid. 
Ieder jaar wordt in één van de oudercontactavonden aan de ouders expliciet gevraagd naar de beleving van 
de sociale veiligheid van hun kind(eren). 

 
Naast onderzoek van de beleving van sociale veiligheid vindt er op systematische wijze registratie plaats van 
alle incidenten waarbij sprake is van de aantasting van de psychische en/of fysiek veiligheid van leerlingen 
en/of medewerkers. 
 
Alle gegevens uit onderzoek en registratie worden jaarlijks geanalyseerd. Vervolgens wordt vastgesteld of de 
uitkomsten van deze analyse aanleiding vormen voor het bijstellen van de bestaande of het formuleren en 
hanteren van nieuwe beleidsmaatregelen. Wanneer dit het geval is, wordt tevens vastgesteld hoe deze 
maatregelen worden gecommuniceerd en gecontroleerd (zie ook bij 4.3.3). 
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4.3.3 Curatieve beleidsmaatregelen, nazorg, bijstelling van beleid 
a. Op PCBO niveau is een regeling opgesteld voor de eerste opvang van leerlingen, medewerkers en ouders 

die betrokken zijn geweest bij incidenten met agressie & geweld op school; 
b. Op elke school is een handleiding aanwezig voor directies, met daarin informatie over de wijze waarop 

directie de getroffenen medewerkers, kinderen en ouders ondersteuning kan bieden bij het doen van 
aangifte, gesprekken met de getroffen betrokkenen gevoerd kunnen worden en welke mogelijkheden van 
nazorg er zijn. De handleiding is bij alle directeuren en hun vervangers bekend. De inhoud van deze 
handleiding is, voordat deze naar de scholen gaat, ter informatie aan de GMR verzonden; 

c. De mogelijkheden van nazorg zijn bekend bij alle medewerkers. De betrokken informatie is opgenomen in 
de PCBO regelingenmap. 

 
PCBO treft verder de volgende regelingen: 
a. Bij het pestprotocol, het protocol voor e-mail en internetgebruik, de gedragsregels voor het onderlinge 

verkeer tussen medewerkers en de regeling voor het verkeer tussen ouders en school is tevens aangegeven 
welke maatregelen de school neemt wanneer leerlingen, medewerkers of ouders de regels overtreden. 
Voor de communicatie met ouders kan de training, die alle teams van de scholen van PCBO volgen, een 
belangrijke meerwaarde hebben. 

b. Op grond van de jaarlijkse analyse van onderzoeksgegevens en de registratie van incidenten wordt een 
beslissing genomen over de noodzaak tot bijstelling van bestaand beleid of het formuleren van nieuwe 
beleidsmaatregelen op het gebied van sociale veiligheid. 
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BIJLAGE V 
 
5. Burgerschap en sociale integratie 
 
5.1 Inleiding 
 
Onze samenleving wordt steeds pluriformer en veelkleuriger. PCBO Apeldoorn vindt het daarom van belang dat 
leerlingen kennis hebben van en kennismaken met de verschillende achtergronden en culturen van 
leeftijdsgenoten. Vanuit onze visie geven wij hier veel aandacht aan en verzorgen wij goed onderwijs voor 
leerlingen die de maatschappij van morgen gaan vormen. De kern van burgerschap en integratie wordt 
gevormd door een drietal begrippen: identiteit, participatie en democratie. 
 
In ons onderwijsaanbod richten wij ons op een aantal doelen en vormingsaspecten, die in het hele schoolleven 
van de leerlingen op een zo geïntegreerd mogelijke manier vorm en inhoud krijgen: 

 De school als vormingsplek voor je identiteit: helpen om te worden wie je bent; 

 De school als pedagogisch instituut: het aanleren en oefenen van competenties om met andere mensen om 
te gaan, het voorbereiden op de deelname aan de Nederlandse samenleving; 

 De school in de wereld: aandacht voor Europees en Wereldburgerschap; 

 De school als oefenplek voor de democratie: het leren, overdragen en bevorderen van de basiswaarden van 
onze democratische rechtstaat; 

 De school midden in de samenleving en als voorbeeld: zelf in praktijk brengen van de waarden van 
burgerschap en integratie. 

 
Een en ander willen wij vormgeven en aan de orde laten komen in het contact van de leerlingen onderling, in 
de omgang van de leerkrachten met de leerlingen, in de manier waarop de personeelsleden met elkaar 
omgaan, in onze oudercontacten en in de manier waarop wij als school participeren in onze maatschappelijke 
omgeving.  
 
Het aanbod van de scholen van PCBO Apeldoorn met betrekking tot burgerschap en sociale integratie voldoet 
aan de kerndoelen basisonderwijs en de indicatoren van de inspectie van het onderwijs. In de schoolgids 
worden de ouders op hoofdlijnen in kennis gesteld van de manier waarop aandacht wordt besteed aan dit 
vormingsgebied. 
 
 
5.2 Doelen en vormingsaspecten 
 
5.2.1 De school als vormingsplek voor identiteit 
a. Door het vertellen van verhalen uit de Bijbel, het zingen van liederen, het houden van gesprekken en 

vieringen en door het bidden krijgen de leerlingen de tradities mee van het christelijk geloof, zonder dat 
hiermee expliciet wordt beoogd om de kinderen zelf tot geloof te brengen; 

b. De leerkrachten handelen zelf vanuit een christelijke levensovertuiging. Aan bepaalde normen en waarden 
wordt belang gehecht. De personeelsleden worden hierop geselecteerd en aangesproken; 

c. De identiteit van de school komt tot uiting in hoe men wij met elkaar omgaan in de school. Ons onderwijs is 
erop gericht talenten van kinderen te benutten en af te stemmen op wat kinderen nodig hebben; 

d. Er wordt respectvol omgegaan met andere culturen en godsdienstige overtuigingen. Waar mogelijk 
brengen wij een bezoek aan een moskee en synagoge. In de bovenbouw wordt in de lessen aandacht 
gegeven aan de wereldgodsdiensten. 

 
5.2.2 De school als pedagogisch instituut: oefenplek voor sociale competenties en de Nederlandse samenleving 
a. Er wordt structureel gebruik gemaakt van een of meer methodes voor sociaal emotionele vorming; 
b. Leerlingen mogen verschillend zijn in achtergrond en cultuur; hen wordt geleerd om respectvol met deze 

verschillen om te gaan;  
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c. De leerlingen mogen meedenken in de school. Zij participeren bij de voorbereiding van vieringen en bij het 

bepalen van de school- en klassenregels en zij worden betrokken bij de evaluatie van de les en de dag; 
d. Hoe wij in de school met elkaar omgaan is afgesproken met het team en staat beschreven in het schoolplan, 

de schoolgids en in andere documenten. Er is een pestprotocol, dat actief wordt gebruikt; 
e. Discriminerende opmerkingen en/of gedrag, ruw taalgebruik en agressief gedrag worden niet getolereerd in 

de school; 
f. De leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor het schoolgebouw en de schoolomgeving. Zij moeten hun 

eigen schoolmateriaal verzorgen, het klaslokaal mee netjes houden, gasten ontvangen, meehelpen om het 
plein en de schoolomgeving op te ruimen. Hen wordt geleerd om respectvol om te gaan met het milieu. 
Leerlingen worden aangesproken op hun gedrag als zij onvoldoende zorg hebben voor de schoolomgeving 
of de medeleerlingen; 

g. Afhankelijk van doelen en activiteiten wordt gekozen voor het werken met kleine groepjes, klassikale 
activiteiten, vormen waarbij leerlingen uit verschillende klassen met elkaar samenwerken. Er is aandacht 
voor de verschillende rollen die de leerlingen in een groep kunnen hebben. Er wordt regelmatig 
groepsdoorbrekend gewerkt, bijvoorbeeld bij een startactiviteiten, maandvieringen etc. 

 
5.2.3 De school in de wereld: Europees en Wereldburgerschap 
a. Er is, vooral in de bovenbouw, aandacht voor allerlei aspecten van de Europese gemeenschap en voor 

actuele zaken die er in de wereld plaatsvinden; 
b. De leerlingen zamelen iedere maandmorgen geld in voor projecten elders in de wereld. Soms komen 

ontwikkelingswerkers zelf uitleg geven over hun werk. Zij er actuele ontwikkelingen in de wereld, 
bijvoorbeeld een ramp, dan spelen wij hier op in met het uitvoeren van een gerichte (inzamel)actie; 

c. In de groepen 7 en 8 worden de wereldgodsdiensten behandeld. 
 

5.2.4 De school als oefenplek voor de democratie en de basiswaarden daarvan 
a. In verschillende methoden wordt, volgens de kerndoelen, aandacht besteed aan de staatsinrichting in 

Nederland; 
b. Actuele gebeurtenissen worden besproken in de kringgesprekken; 
c. Rond 5 mei wordt aandacht geschonken aan de dodenherdenking en de bevrijding van Nederland; 
d. Er wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de basiswaarden van de democratische 

rechtstaat, door kringgesprekken, rollenspelen, bij het bepalen en handhaven van de school- en 
klassenregels, bij het begeleiden van de leerlingen in hun sociale omgang met anderen en het eventueel 
corrigeren daarvan, bij het bespreken en behandelen van lesstof etc. Het gaat om: 

 Vrijheid van meningsuiting: 
Dit betekent dat je mag zeggen of schrijven wat je denkt, en dat je tegen de opvatting van anderen mag 
ingaan. Iedereen mag dus ook zijn of haar geloof uitdragen, of zijn of haar mening aan anderen 
voorhouden. Daarbij moet je je wel houden aan de wet; 

 Gelijkwaardigheid: 
Dit betekent dat mensen van gelijke waarde zijn. Daarbij maakt het niet uit wat hun denkbeelden zijn of 
wat ze geloven. Je hoeft niet te vinden dat die denkbeelden of gebruiken zelf waardevol zijn, maar wel 
dat mensen met andere denkbeelden en gebruiken niet minder waard zijn dan jij, of dan jouw groep; 

 Begrip voor anderen: 
Dit betekent, dat je probeert te begrijpen waarom mensen of groepen bepaalde denkbeelden of 
gebruiken hebben: wat is de achtergrond daarvan en waarom is dat belangrijk voor de ander; 

 Verdraagzaamheid en afwijzen van onverdraagzaamheid: 
Dit betekent dat je de mening of het gedrag van een ander accepteert, ook al ben je het er helemaal niet 
mee eens. En het betekent ook dat je ieder de ruimte wilt geven om zo’n mening of zulk gedrag te 
hebben. Natuurlijk moet iedereen zich daarbij wel aan de wet houden; 

 Autonomie: 
Dit betekent dat iedereen zelf kan of mag bepalen wie hij/zij wil zijn en hoe hij/zij zijn of haar leven wil 
leiden. Ieder is dus bijvoorbeeld vrij om zelf te bepalen welke denkbeelden of welk geloof voor 
hem/haar belangrijk is. Daarbij moet je je wel houden aan de wet; 
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 Afwijzen van discriminatie: 
Discriminatie betekent dat mensen of groepen bij anderen achtergesteld worden, of dat je vindt dat er 
voor mensen met andere denkbeelden of gebruiken niet zoveel ruimte hoeft te zijn, of dat die 
denkbeelden of gebruiken misschien zelfs verboden moeten worden. Deze discriminatie staan wij niet 
toe en gaan wij tegen. 

 
5.2.5 De school midden in de samenleving; de school als voorbeeld 
a. Meerdere scholen van PCBO Apeldoorn participeren in de Brede School en bevorderen zo de 

gemeenschappelijke belangen in de wijk; 
b. De school bevordert sportactiviteiten voor de leerlingen, d.m.v. sport van de maand, atletiek, voetbal- en 

volleybaltoernooien, schaaktoernooien etc. en zorgt er op deze manier voor dat de leerlingen activiteiten 
ondernemen met andere leerlingen in de wijk en in Apeldoorn; 

c. Met de gezamenlijke kerken in de wijk worden schoolkerkdiensten voorbereid; 
d. De school probeert wat de samenstelling van de leerlingenpopulatie betreft zoveel mogelijk een 

afspiegeling van de wijk te zijn. Daarbij wordt wel van de ouders gevraagd om de christelijke identiteit van 
de school respecteren en ook wordt hen verteld dat van alle leerlingen wordt verwacht dat zij meedoen bij 
alle activiteiten die op de school plaatsvinden; 

e. De leerlingen uit de bovenbouw voeren activiteiten uit voor bewoners van een verzorgingstehuis of voor 
andere hulpbehoevenden; 

f. Ook andere sociaal-maatschappelijke activiteiten maken onderdeel uit van de vorming van de leerlingen, 
zoals het bezoek van musea, het ondernemen van natuuractiviteiten, het behalen van het jeugd EHBO 
diploma, het uitvoeren van lespakketten rond actuele gebeurtenissen, het bezoeken van de bibliotheek, 
gelegenheid bieden voor gastlessen, zoals van Amnesty International, etc.; 

g. Door de manier waarop de teamleden onderling met elkaar en met de ouders omgaan en over anderen 
spreken en de manier waarop de school zich open en actief opstelt t.o.v. de buitenwereld wordt de 
leerlingen een voorbeeld gegeven van sociaal maatschappelijke betrokkenheid en van een correcte en 
respectvolle omgang met de medemens. 
 
 

5.3 Afstemming, toetsing en evaluatie 
 
a. Burgerschapsvorming en sociale integratie is een aspect van het onderwijs dat de grenzen van vakken 

overschrijdt. De school stemt het aanbod mede af op (ingeschatte) risico’s, ongewenste opvattingen, 
attitude en gedragingen van leerlingen (en ouders) rond burgerschap en integratie; 

b. Omdat burgerschapsvorming en sociale integratie geen apart vak is, vindt er ook geen aparte toetsing 
plaats. Toetsing gebeurt wel binnen de afzonderlijke vakgebieden waarin aspecten van 
burgerschapsvorming aan de orde komen, zoals in de aardrijkskunde en geschiedenis. Daarnaast worden de 
leerlingen, binnen het leerlingvolgsysteem van de school, gevolgd op het sociaal emotionele vlak; 

c. Aan het eind van ieder schooljaar vindt er binnen het team en door het management een evaluatie plaats 
van alle (verbeter)activiteiten in het betreffende schooljaar. Bij deze evaluatie wordt ook het 
vormingsgebied burgerschapsvorming en sociale integratie betrokken. 
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BIJLAGE VI 
 
6. Analyse van de huidige situatie 
 
6.1 Sterkte zwakte analyse van de visie; aanpassingen 
 
Het Kringverhaal: 
 

Wij zijn PCBO De Kring. Wij zijn een school in de wijk De Maten waar we de kinderen die aan ons zijn 

toevertrouwd een zinvolle en inspirerende tijd geven.  We zijn een open christelijke basisschool. Uw kind is 

welkom ongeacht uw achtergrond. De verhalen uit de Bijbel vormen voor ons een vaste inspiratiebron. Hier 

geven wij dagelijks zichtbaar vorm en inhoud aan. 

Sterkte: Duidelijke en herkenbare identiteit 

 

Kinderen leren vooral vanuit nieuwsgierigheid. In een veilige en uitdagende omgeving stellen onze leerlingen 

zich open voor nieuwe ervaringen en leren andere mogelijkheden te ontdekken. Hierbij maken wij waar 

mogelijk ook gebruik van onze omgeving. Wij zijn een school waar je les krijgt van enthousiaste mensen. 

Zwakte: Ontdekkend leren voor intrinsieke motivatie / betrekken van omgeving bij het onderwijs 

 

Ieder kind is uniek en dat ervaren wij als een groot goed. Ieder kind heeft het recht op goede ondersteuning en 

begeleiding.  Wij spelen in op de verschillende leerbehoeften en bieden een goede zorgstructuur. Om dit te 

realiseren zijn onze teamleden kundig. We ontwikkelen ons daarom continu in onze professionaliteit. Hierbij 

gebruiken we de expertise van andere scholen en instellingen. 

Sterkte: Betrokken en kundig team / oog voor het individuele kind 

 

Wij geloven dat ieder mens bijzonder is en eigen talenten heeft. Binnen PCBO De Kring creëren we 

mogelijkheden voor kinderen, teamleden en ouders om met deze talenten aan de slag te gaan. Zo leer je zelf 

beter, maar profiteren ook alle mensen om je heen. 

Zwakte: PCBO De Kring wil zich graag profileren op het feit dat er oog is voor de talenten van een ieder en dat 

deze zo optimaal mogelijke worden benut en ingezet. Hiertoe zijn reeds de nodige initiatieven ontplooid, maar 

verdient nog meer aandacht om dit te optimaliseren. 

 

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs. Naast volop aandacht voor de vakken rekenen, taal en lezen, zorgen we 

dat kinderen zich breed ontwikkelen. Dit vinden wij belangrijk. Samenwerken, oplossingsgericht denken, 

communicatieve vaardigheden, creativiteit en kennis van ICT zijn belangrijke vaardigheden voor een 

succesvolle toekomst. 

Sterkte: Talent in Beeld is een uitvloeisel van de ambitie om het onderwijs binnen onze organisatie duidelijk 

meer te laten zijn dan enkel aandacht voor de RTL-vakken. Dit moet echter nog wel worden doorontwikkeld. 

 

We doen wat we zeggen. We hebben de ambitie het optimale uit uw kind en elkaar te halen. We geven ook 

duidelijk aan wat onze mogelijkheden hiertoe zijn. We zijn aanspreekbaar op gemaakte beloftes en afspraken. 

We zeggen wat we doen. Een goede samenwerking tussen ouders en de school bevordert aantoonbaar de 

ontwikkeling van het kind. Daarom zijn wij open in onze communicatie over uw kind en verwachten van u 

hetzelfde. 

Sterkte: Ouders hebben een duidelijke plek binnen de organisatie van PCBO De Kring. Wel zien we 

mogelijkheden en kansen om de communicatie en informatievoorziening verder te verbeteren. Hierbij denken 

we aan 24/7 beschikbaarheid van noodzakelijke ontwikkelingsgegevens voor ouders en het betrekken van 

kinderen bij de oudergesprekken. 
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Kinderen, teamleden en ouders maken samen een goede school. Ieders positieve bijdrage hieraan is 

onmisbaar. Binnen PCBO De Kring is samenwerken daarom dagelijks zichtbaar. 

Sterkte: Samenwerken is een basiswaarde binnen PCBO De Kring. In de dagelijkse praktijk is dit zichtbaar op 

allerlei terreinen, zowel in de klassen, binnen het team en bij de ouders. Juist omwille van het feit dat we ervan 

overtuigd zijn dat de kwaliteit van het onderwijs er sterk bij gebaat is dat samenwerking zo optimaal wordt 

ingericht, blijft dit ook in de nieuwe schoolplanperiode een belangrijke focus. 

 

We stellen met deze visie hoge doelen aan ons zelf en aan elkaar, maar realiseren ons ook dat fouten maken 

menselijk is. Dit geldt voor kinderen, ouders en teamleden. We hebben de ambitie hiervan te leren om zo onze 

gezamenlijke droom waar te maken:  door goed en uitdagend onderwijs kinderen handvatten bieden om op te 

kunnen groeien tot zelfstandige, gelukkige mensen. Voor nu, maar ook voor de maatschappij van morgen. Wij 

zijn PCBO De Kring.  

Zwakte: PCBO De Kring kenmerkte zich de laatste jaren door een hoog ontwikkeltempo. Hierdoor kwam de 

borging van gerealiseerde zaken nog wel eens in het gedrang en maakt het voor betrokkenen soms lastig om 

aan te geven meer tijdig nodig te hebben om bepaalde processen goed te kunnen beheersen. 

 
 
6.2 Analyse van sterktes en zwaktes van de school m.b.t. het PCBO Verhaal 
 
De basisschool. Niet zomaar een schoolperiode, maar de tijd waar je als kind de basis krijgt voor de rest van je 
leven. Hoe je leert. Hoe je denkt. Hoe je speelt. Wat je droomt. Wij geloven dat elk kind het recht heeft om 
terug te kijken op een leuke, zinvolle tijd op de basisschool. Waar je les krijgt van bevlogen mensen.  
Sterkte: Het team van PCBO De Kring wordt door ouders en andere belanghebbenden gewaardeerd om haar 
kundigheid en bevlogenheid. 
 
Wij zijn PCBO. Wij zijn een organisatie waarin 28 basisscholen in Apeldoorn samenwerken. Samenwerken met 
ouders, medewerkers en leerlingen om het beste in kinderen naar boven te halen. Iedere school doet dat 
vanuit zijn eigen karakter en zijn eigen identiteit.  
Sterkte: Samenwerken is een basiswaarde binnen PCBO De Kring. In de dagelijkse praktijk is dit zichtbaar op 
allerlei terreinen, zowel in de klassen, binnen het team en bij de ouders. Juist omwille van het feit dat we ervan 
overtuigd zijn dat de kwaliteit van het onderwijs er sterk bij gebaat is dat samenwerking zo optimaal wordt 
ingericht, blijft dit ook in de nieuwe schoolplanperiode een belangrijke focus. 
 
Er is daarom altijd een school die bij u en uw kind past. Dat is de kracht van PCBO. Onze normen en waarden 
worden gevormd door het christelijk geloof. Uw kind is welkom ongeacht uw achtergrond. 
Sterkte: De christelijke identiteit heeft een duidelijke plek binnen PCBO De Kring. Mede door het instellen van 
een actiekring identiteit blijft dit thema jaarlijks onderwerp van gesprek. 
 
We geloven in de kracht van anders zijn. Dat elk kind bijzonder is en unieke talenten heeft. Dat elk kind het 
verschil kan maken. Dat elk kind het recht heeft op aandacht en ondersteuning om talenten te ontdekken. En 
dat het de taak van PCBO is om dát mogelijk te maken. 
Zwakte: PCBO De Kring wil zich graag profileren op het feit dat er oog is voor de talenten van een ieder en dat 
deze zo optimaal mogelijke worden benut en ingezet. Hiertoe zijn reeds de nodige initiatieven ontplooid, maar 
verdient nog meer aandacht om dit te optimaliseren. 
 
In het belang van het kind. We geloven in de kracht van het verschil, maar nooit ten koste van ‘samen’. Want 
samen kom je verder dan alleen. En inspireer je elkaar. Dat geldt voor de scholen, voor de medewerkers en 
voor de leerlingen. Samen hebben we meer slagkracht, samen kunnen we leren van onze ervaring en samen 
kunnen we de kinderen het beste onderwijs geven. 
Zwakte: Een duidelijke plek voor het onderzoekend en ontdekkend leren binnen ons onderwijs. 
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We staan garant voor goed onderwijs. Taal, lezen en rekenen zijn op orde. 
Sterkte: De resultaten op het gebied van de basisvakken rekenen, taal en lezen laten een positief beeld zien, al 
dienen we wel scherp te blijven op het creëren van voldoende vaardigheidsgroei bij elke leerling. 
 
Maar er is meer. We geven ruimte voor groei in een veilige omgeving. Zo laten we samen elk kind vanuit zijn of 
haar kracht groeien tot wat het kan zijn. 
Zwakte: De veilige leeromgeving waarin het welbevinden van ieder kind zo optimaal mogelijk is, is een 
ontwikkelpunt. Hoewel we volgens de tevredenheidsonderzoeken op dit onderdeel scoren rond het landelijk 
gemiddelde zien we voor onszelf wel een opdracht. Duidelijker afspraken op het gebied van het pedagogisch 
klimaat, te ontwikkelen vaardigheden op het gebied van gedragsproblemen en het voorkomen en adequaat 
omgaan met pestgedrag zijn hierbij focuspunten. 
 
We dagen kinderen uit medeverantwoordelijk te zijn voor hun ontwikkeling en hun talenten te benutten. Zo 
zetten we in op de brede ontwikkeling van het kind: onderwijs voor hart, hoofd en handen. Voor nu, maar ook 
voor de maatschappij van morgen. Dat zijn wij. Wij zijn PCBO.  
Zwakte: Kinderen voelen zich in het algemeen niet echt verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Met name 
in de hogere groepen leren ze vooral omdat het ‘moet’. Door het hanteren van andere werkvormen op het 
gebied van onderzoekend en ontdekkend leren willen we de intrinsieke motivatie van kinderen meer gaan 
aanspreken. 
 
 
6.3 Analyse van sterktes en zwaktes van de school m.b.t. de richtinggevende uitspraken uit het 

Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 - Samen Het Verschil Maken; relevante acties en 
doelstellingen: 

 
a. Wanneer we ‘kwaliteit’ vernauwen tot ‘opbrengsten op toetsen’ is de streefnorm dat over een periode van 
drie schooljaren in minimaal twee schooljaren de tussen- en eindopbrengsten van CITO LVS bij iedere groep 
minimaal op het landelijk gemiddelde liggen en/of dat er aantoonbaar voldoende vaardigheidsgroei wordt 
gerealiseerd.  
Analyse: Sterkte: De resultaten van de afgelopen jaren laten zien dat PCBO De Kring in staat is de tussen- en 
eindopbrengsten op het gewenste niveau te krijgen en te behouden. 
 
b. Bij de tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes halen wij bij de peiling van 2018 bij de algemene 
tevredenheid voor de LTP (leerlingentevredenheidspeiling), de OTP (oudertevredenheidspeiling) en de PTP 
(personeelstevredenheidspeiling) een score die hoger ligt dan de landelijk gemiddelde score. 
Analyse: Sterkte: Bij de peilingen in het najaar van 2014 scoorde PCBO ‘De Kring” bij alle peilingen reeds boven 
het landelijk gemiddelde. 
 
c. Instructie en verwerking van de leerstof zijn passend bij de gedifferentieerde onderwijsbehoefte van de 
leerlingen. 
Analyse: Instructie: Zwakte: Met name de instructie voor de ondersteuningsgroep moet beter op het niveau van 
deze groep leerlingen worden afgestemd. Het zgn afdalen in de ijsberg en het gebruik van concrete materialen 
verdient hierbij de aandacht. In de groepsbezoeken door MT en IB wordt aan dit onderdeel veel aandacht 
besteed en worden er concrete afspraken gemaakt met de betreffende leerkracht om tot verbetering te komen. 
Analyse: Verwerking: Sterkte: In de diverse audits en schoolbezoeken is dit onderdeel als voldoende beoordeeld. 
 
d. Onderwijs en onderwijsondersteuning voldoen aan alle doelstellingen en normen die zijn geformuleerd in 
het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs alsmede in de bestuursakkoorden 
(PO-Raad). 
Analyse: Sterkte: Op detailniveau zijn er nog voldoende zaken te ontwikkelen, maar dit is om het huidige 
voldoende niveau door te ontwikkelen naar het niveau ‘goed’. 
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e. We leggen de focus op het primaire proces en beperken de administratieve handelingen voor leerkrachten 
en administratieve activiteiten op schoolniveau tot het hoognodige. 
Analyse: Zwakte: Hoewel er in de schoolplanperiode 2015-2019 al initiatieven zijn ontplooid om hieraan een 
positieve impuls te geven, is dit proces nog niet afgerond. 
 
f. We stellen hoge kwaliteitseisen aan leerkrachten en leidinggevenden in onze scholen. In 2020 heeft 10 % 
van het aantal leerkrachten een masteropleiding afgerond, die bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. In 
2024 is dat 20%. Alle directeuren en schoolleiders hebben in 2020 een masteropleiding afgerond, rekening 
houdend met leeftijd en loopbaanperspectief. 
Analyse: Sterkte: PCBO De Kring heeft al jaren sterk ingezet op individuele scholing. In 2015 is meer dan 10% 
van de leerkrachten in het bezit van een afgeronde masteropleiding. 
 
g. Voor de professionele groei van medewerkers op alle niveaus en ten behoeve van samenwerking tussen de 
scholen realiseren wij mobiliteit. De doelstellingen uit de notitie ‘Het PCBO Mobiliteitsbeleid; medewerkers in 
beweging’ worden als volgt aangepast: De streefcijfers voor opgave voor vrijwillige mobiliteit in percentages 
van het totaal aantal FTE zijn: Schooljaar 2015-2016: 2,5%; 2016-2017: 3%; schooljaar 2017-2018: 3,5%; 
schooljaar 2018-2019: 4%; schooljaar 2019-2020: 4,5%. 
Analyse: Zwakte: In 2013-2014 en 2014-2015 bestond binnen de wijk De Maten de mogelijkheid voor mobiliteit 
met terugkeergarantie. Hiervan is echter geen gebruik gemaakt. Ook de jaarlijkse mogelijkheid voor mobiliteit 
(zonder terugkeergarantie) binnen PCBO kent tot op heden geen aanmeldingen vanuit PCBO De Kring. Sinds de 
start van het project Samen meer Scholen hebben wel enkele leerkrachten tijdelijk ook lessen of andere 
werkzaamheden verzorgd bij PCBO ‘De Gong’. 
 
h. Elke PCBO-school zet zich in om ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. 
Analyse: Zwakte: PCBO De Kring kent een sterke ouderbetrokkenheid. T.a.v. het daadwerkelijk betrekken bij het 
onderwijs zijn er echter nog wel enkele stappen te zetten. 
 
i. PCBO scholen in dezelfde wijk werken op een intensieve manier met elkaar samen, ook in hun presentatie 
naar buiten. Daarmee bieden ze aan ouders een samenhangend en gedifferentieerd aanbod van christelijk 
onderwijs in de wijk. 
Analyse: Sterkte: PCBO De Kring participeert in het project Samen meer Scholen. Zowel uit de directe 
samenwerking met PCBO ‘De Gong’ alsook de samenwerking met de andere PCBO-scholen in de wijk De Maten 
is gebleken dat hier een duidelijke meerwaarde te behalen valt. Er zijn al veel initiatieven ontplooid om deze 
samenwerkingsvormen verder uit te bouwen. Onafhankelijk van het al dan niet continueren van het SmS-
project, hebben alle betrokken scholen de intentie uitgesproken de aangegane samenwerking te continueren en 
te optimaliseren. 
 
j. We werken aan het realiseren van Integrale Kind Centra voor onderwijs van 0-12 jaar op zoveel mogelijk 
van onze scholen, met als einddoel om deze op alle scholen te realiseren. 
Analyse: Zwakte: PCBO De Kring werkt samen met kinderopvangorganisatie Mam’s. Op dit moment is er enkel 
sprake van VSO, TSO en NSO. Graag zouden beide partijen dit willen uitbreiden met Peuteropvang en/of andere 
kinderopvangvormen. Hiertoe is ook voldoende vraag vanuit de ouderpopulatie, zo geeft Mam’s aan. Gezien de 
beperkte capaciteit van het gebouw is het echter niet mogelijk dit te realiseren. In het voorjaar van 2015 heeft 
de directie van PCBO De Kring daarom een verzoek ingediend bij de Stichting PCBO voor uitbreiding van het 
gebouw. 
 
k. Wij versterken onze positie door ons te profileren op duidelijke waarden en normen en door het bewaken 
van het kindgerichte karakter (kinderen centraal), de brede ontwikkeling van kinderen en onze 
levensbeschouwelijke identiteit. 
Analyse: Sterkte: Hoewel PCBO De Kring in haar directe omgeving niet bekend staat om een duidelijk 
onderwijsconcept, heeft zij wel een zeer goede naam. Hierbij gaat het met name om een gedreven en kundig 
team, een duidelijke structuur, kindgericht onderwijs, een prachtig gebouw en haar identiteit. 
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l. Ook voor de komende jaren voorzien wij een daling van het aantal leerlingen. Ons streven is en blijft: 
(minimaal) gelijk houden van ons percentage ‘marktaandeel’ in Apeldoorn. 
Analyse: Sterkte: Voor de eerstvolgende jaren voorzien we voor PCBO De Kring een lichte stijging van het 
leerlingenaantal. Dit is een gereguleerd resultaat, gezien de beperkte instroomcapaciteit. Bij een mogelijke 
uitbreiding van het pand is een sterkere stijging mogelijk, afgaande op de huidige informatieaanvragen. 
 
 
6.4 Analyse van sterktes en zwaktes van de school m.b.t. het gaan werken volgens de principes van de 

sturingsfilosofie van PCBO Apeldoorn (bevat tevens 6.6.1 t/m 6.6.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is er nodig voor het bereiken van optimale kwaliteit op het gebied van onderwijs en leren, professionals en 
leren en ouderbetrokkenheid? 
 
1. Talenten van medewerkers (menselijk kapitaal): De laatste jaren is er steeds meer oog voor de verschillende 
talenten van medewerkers en hoe deze op een goede manier in te zetten. Initiatieven op het gebied van Talent 
in Beeld en het Rekenplein bieden hiertoe al ruimte. Ook het starten met een uitgebreider functiebouwwerk 
m.i.v. het cursusjaar 2015-2016 geeft meer mogelijkheden voor differentiatie in taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden: 

 Leerkracht LA; 

 Leerkracht LB met specialisatie: IB; 

 Leerkracht LB met coördinatorschap : het jonge kind, rekenen, taal & lezen; 

 Leerkracht LB : senior leerkracht; 

 Combinatiefunctionaris lichamelijke opvoeding; 

 Onderwijsassistent; 

 Stagiaires zowel MBO als HBO; 

 Schoolleider. 
Deze koers zal in de komende schoolplanperiode verder worden uitgebouwd. 
 
2. Professionele ruimte, eigenaarschap (besluitvormingskapitaal): Verantwoordelijkheden dienen zo laag 
mogelijk worden neergelegd voor het creëren van optimaal draagvlak voor veranderingsprocessen. Het werken 
met actiekringen (leerteams) , waarbij teamleden zich aansluiten o.b.v. expertise of affiniteit is hiervan een 
concrete vertaling binnen PCBO De Kring. De inrichting en structuur van deze actiekringen zijn redelijk nieuw. 
Dit dient nog verder te worden ontwikkeld. Hierbij dient ook aandacht te zijn voor de fases informeren, 
meningsvorming en besluitvorming t.a.v. gedelegeerde doelstellingen. 
Daarnaast is professionalisering in de laatste planperiode een belangrijk focuspunt geweest. Er zijn 
verhoudingsgewijs veel leerkrachten met een ‘stevig’ bekwaamheidsdossier. Hierop wordt ook vanuit de 
directie actief op gestuurd. 
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3. Samenwerking tussen professionals (sociaal kapitaal): een belangrijke kernwaarde binnen PCBO De Kring is 
samenwerken. Juist de samenwerking maakt dat er een professionele leergemeenschap kan ontstaan. Punt van 
aandacht blijft wel de kwaliteit van feedback binnen het team. Het op een professionele manier feedback 
geven en ontvangen, waarbij de relatie tussen beide gesprekspartners niet geschaad wordt, moet verder 
ontwikkeld worden. 
 

Ruimte voor samen ‘leren’ met bevlogen mensen, die samen het verschil maken (professioneel kapitaal): 
De bevlogenheid van team en directie van PCBO De Kring is een kernkwaliteit dat door diverse externen (zoals 
Onderwijsinspectie en auditoren) en de eigen ouderpopulatie wordt herkend en benoemd. Deze bevlogenheid 
heeft gezorgd voor een hoog ontwikkeltempo, waarbij er vele veranderingsprocessen tegelijk plaatsvonden. In 
diverse evaluaties met het team is gebleken dat het wenselijk is om de komende planperiode met minder 
verbeteronderwerpen aan de slag te gaan, waarbij meer een duidelijke focus aangebracht kan worden. Ook zal 
er voldoende tijd moeten worden ingeruimd voor borging van resultaten en afspraken. 
In termen van teamfasen is het team van PCBO De Kring door dhr. drs. Peter Peene in het kader van het Samen 
meer Scholenproject omschreven als een actief team dat langzaam op schijft naar een excellerend team.  
Het team is in principe veelal naar binnen gericht. De uitdaging voor de komende planperiode is om de 
aanwezige kennis en knowhow ook in te zetten t.b.v. de leerlingen van andere (PCBO-)scholen binnen de wijk. 
 
 
6.5 Analyse van de kwaliteit van onderwijs en ‘leren’ 
 
6.5.1 Analyse en actiepunten m.b.t. de CITO opbrengsten 
2014 
naar % 
gew. lln. 
 

2013  
naar % 
gew. lln. 
(inspectie) 

2012  
naar % 
gew. lln. 

2011 LG 2010 LG 2009 GLG 2008 GLG 2007 GLG 

BA 2015 
538,0 
%: 4 
OG: 534,6 
LG: 536,6 
BG: 538,6 

BA 2014 
534,7 
%: 8 
OG: 534 
LG: 536 
BG: 538 

BA 2013 
536,8 
%: 8 
OG: 534 
LG: 536 
BG: 538 

BA 2012 
535.4 
 

BAA2011 
533,7 
 

BA 2010 
534,7 
 

536,6 534,7 

 
Bovenstaande tabel geeft de resultaten van de Cito Eindtoets weer van 2007 t/m 2014. De laatste vier 
schooljaren scoort PCBO De Kring drie keer boven het landelijk gemiddelde (conform doel A vanuit het 
Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 van PCBO. Eén keer  (2013) werd er in deze periode een score 
bereikt dat lager lag dan het landelijk gemiddelde, maar echter wel boven de ondergrens van de inspectie. 
Enkel in het schooljaar 2010 werd er een score behaald dat onder de ondergrens van de inspectie lag. Ook voor 
de tussenopbrengsten geldt dat deze voldoen aan de maatstaven van de inspectie. 
 

 Concrete actiepunten 6.5.1 
Kwaliteit van onderwijs staat centraal in alles wat er ondernomen wordt binnen PCBO De Kring. Analyse van de 
huidige situatie laat zien dat er geen specifieke maatregelen nodig zijn om onderliggende oorzaken van 
mogelijk onvoldoende resultaten aan te pakken. Dit neemt niet weg dat ook binnen onze school alle focus dient 
te zijn voor het handelingsgericht en cyclisch werken. 
 
6.5.2 Analyse en actiepunten m.b.t. de brede kwaliteit van ons onderwijs 
PCBO De Kring kent geen tekortkomingen in haar aangeboden onderwijs. De wijze waarop het onderwijs wordt 
aangeboden vraagt wel doorontwikkeling. Om kinderen leren hoe te leren, vraagt dit andere vaardigheden en 
competenties. Het aanspreken van de intrinsieke motivatie bij kinderen vereist een andere aanpak. Zo zal PCBO 
De Kring zich meer gaan richten op het onderzoekend leren. 
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6.5.3 Verbeterpunten n.a.v. het meest recente inspectiebezoek (19-11-2012) 
De inspectie heeft op 19-11-2012 geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Kring op 
de onderzochte onderdelen op orde is. Om die reden werd het reeds aan de school toegekende 
basisarrangement gehandhaafd tot heden. De inspectie concludeerde tevens dat er geen tekortkomingen zijn 
in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. 
 
Uit het overzicht van de bij het onderzoek gebruikte indicatoren en de bevindingen van de inspectie daarover 
valt op te maken dat op PCBO De Kring de kwaliteit van het onderwijs voor alle onderzochte indicatoren op 
orde is bevonden. Het betreft hier de aspecten kwaliteitszorg, zorg en begeleiding en opbrengsten. 
 
De resultaten aan het einde van de schoolperiode zijn van voldoende niveau. Ook de tussentijdse opbrengsten 
zijn van voldoende niveau. De school heeft voor leerlingen die maximaal het eindniveau van groep 7 kunnen 
behalen een onderbouwd eindperspectief vastgesteld met hieraan gerelateerde tussendoelen. Op basis van 
evaluatie van de tussendoelen concludeerde de inspectie dat de betreffende leerlingen zich naar hun 
mogelijkheden ontwikkelen. 
De indicatoren binnen het aspect zorg en begeleiding zijn van een voldoende kwaliteit, drie indicatoren worden 
als goed gewaardeerd. Het team volgt de ontwikkeling en de prestaties van de leerlingen met een complete 
systematiek van observaties, toetsen en procedures. De resultaten worden geanalyseerd en hieraan worden 
conclusies verbonden voor het vervolg van het onderwijs. De interne begeleiders agenderen 
groepsbesprekingen, waarin onder meer de signalering van de zorgleerlingen tijdig plaatsvindt. Momenteel 
wordt de Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD) ingevoerd. In groepsplannen en groepsoverzichten 
staat de onderwijsbehoefte van de leerlingen beschreven. Deze is gebaseerd op een analyse van de toetsen en 
groepsobservaties. Indien in de planmatige uitvoering geclusterd kan worden, wordt een plan opgesteld voor 
de gehele groep of een subgroep. Waar dit niet kan wordt een individuele handelingsplan opgesteld. De 
instructiebehoefte, de pedagogisch-didactische aanpak en de leeromgeving staan centraal in de analyse. 
Binnen de planmatige uitvoering maakt de school gebruik van specialisaties van de leerkrachten. Een breed 
aanbod in leermiddelen, pedagogisch-didactisch handelen, werkplekken en samenwerking binnen het team 
wordt ingezet. Doelen worden realistisch en meetbaar beschreven. Waar meerdere leerkrachten betrokken zijn 
bij de zorg vindt overleg en evaluatie plaats. Uit de evaluatie blijkt dat er sprake is van een beter inzicht in de 
onderwijsbehoefte van de zorgleerlingen. De cyclus van analyse, uitvoering en evaluatie binnen de zorg en 
begeleiding wordt om bovenstaande reden als goed gewaardeerd. 
 
Binnen het kwaliteitsbeleid wordt gestuurd op leerkrachtvaardigheden en leren met en van elkaar, binnen een 
gedeelde visie op schoolontwikkeling. De kwaliteitszorg van de school draagt dan ook in hoge mate bij aan de 
kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Kring. Twee indicatoren binnen dit aspect worden als voldoende 
beoordeeld, het cyclische proces wordt als goed gewaardeerd. 
Voor de evaluatie van de opbrengsten en het onderwijsleerproces hanteert de school een gestructureerde 
werkwijze. Naar aanleiding van tevredenheidmetingen en om nadere informatie te krijgen, heeft de school 
ouderpanels, leerling panels en medewerker panels gevormd. De school werkt binnen het bestuur met 
collegiale kwaliteitsteams. De school beschikt zo over een breed inzicht in de onderwijsbehoefte van haar 
leerlingen en de gerealiseerde kwaliteit van zowel het onderwijsleerproces als de leerresultaten. Alle 
uitkomsten worden gebruikt voor eventuele bijstelling van beleid of voor het initiëren van nieuwe activiteiten. 
Opvallend is de integrale aanpak bij het planmatig werken. Voorbeelden hiervan zijn de planmatige uitwerking 
vanuit de schoolvisie aan Handelingsgerichte Proces Diagnostiek(HGPD) en het project Slim Fit. Hierbij weet de 
school het pedagogisch, het didactisch en het ortho-didactisch handelen, het klassenmanagement en het 
leerstofaanbod te optimaliseren. 
De directie en de interne begeleiders borgen het proces door middel van groepsbezoeken en reflectie op 
leerkrachtvaardigheden. Binnen het sub-team en het team worden de doorgaande lijnen en de doelen bewaakt 
en er is sprake van een proces van aanscherping. Het cyclische proces binnen de kwaliteitszorg wordt om 
bovenstaande reden als goed beoordeeld. De afspraken en de gerealiseerde doelen worden vastgelegd in de 
evaluaties van de ontwikkelplannen. Recent geborgde verbeteringen betreffen instructievaardigheden, 
coöperatief leren, klassenmanagement en meerbegaafde leerlingen. De school legt tevens in voldoende mate 
verantwoording af aan de ouders en het bevoegd gezag over de ingezette ontwikkelingen, de voortgang 
hiervan en de behaalde resultaten.  
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 Concrete actiepunten 6.5.3 
Het meest recente inspectiebezoek levert geen inhoudelijke nieuwe actiepunten op. De onderdelen 
kwaliteitszorg, zorg en begeleiding en opbrengsten werden alle als voldoende tot goed beoordeeld. 
 
6.5.4 Verbeterpunten en aanbevelingen n.a.v. het verslag van het collegiaal kwaliteitsonderzoek (05-03-2014) 
Tijdens de bezoekdagen heeft het collegiaal visitatieteam zich een goed beeld kunnen vormen van de school. 

De sfeer op PCBO De Kring heeft  zij als zeer plezierig ervaren. Er is sprake van een goede sfeer waarin 

leerlingen en leerkrachten zich prettig voelen, wat het onderwijsproces zeker ten goede komt.  

De school is op een aantal terreinen bezig zich verder te ontwikkelen. Binnen school werkgroepen gestart om 

de inbreng van leerkrachten te vergroten. De sfeer is zodanig dat gesprekken over ontwikkeling en verandering 

mogelijk zijn. Op schoolniveau zijn er voldoende elementen uit de kern van goed basisonderwijs aanwezig.  

 
De belangrijkste waarnemingen van het collegiale kwaliteitsteam zijn: 
1. Er heerst een goede sfeer op school; leerkrachten en kinderen voelen zich thuis op De Kring; 
2. Er werken op De Kring gemotiveerde leerkrachten; 
3. Men heeft oog voor de talenten van ieder kind en probeert daar op in te spelen (zie 4); 
4. De school heeft een prachtige pilot in “talent in beeld”; 
5. Er heerst duidelijkheid op school. Dat geldt voor de opzet van de documenten en plannen, maar ook over 

de te bewandelen route naar verandering/ verbetering; 
6. Samenwerkend/ coöperatief- en zelfstandig leren komt nog onvoldoende uit de verf. Schep duidelijkheid in 

welke vorm dit een plek krijgt binnen de lessen; 
7. Er is nog onvoldoende sprake van een eenduidige lijn in het zelfstandig werken (zie 5); 
8. Directe instructiemodel zal meer vorm en inhoud moeten krijgen; 
9. Duidelijkheid scheppen rond taakbrief dagtaak en weektaak; 
10. Het tempo van veranderen is groot op De Kring. Leerkrachten hebben moeite om dit tempo bij te benen; 

een aandachtspunt voor het MT. 
 

 Concrete actiepunten 6.5.4 

- Het creëren van een voor een ieder herkenbare, eenduidige aanpak m.b.t. het doel om vanuit 

samenwerking tot optimale resultaten te komen. Dit geldt voor het leren van kinderen, het leren van 

teamleden en de partnerschap met ouders/verzorgers; 

- Het bieden van een inhoudelijk passende instructie; 

- Focus op een beperkt aantal doelen in de schoolplanperiode 2015-2019. 
 
6.5.5 Analyse van sterktes en zwaktes van de school m.b.t. de basiskwaliteit van het onderwijs, zoals 
omschreven in het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Het SWV Apeldoorn heeft ijkpunten geformuleerd voor de basisondersteuning in vier domeinen: 

 Beleid; 

 Onderwijs; 

 Begeleiding; 

 Organisatie. 
 
De ijkpunten in deze vier domeinen zijn uitgewerkt op drie niveaus: 

 Afspraken basisondersteuning Samenwerkingsverband Apeldoorn PO; 

 PO-kwaliteit (referentiekader Passend Onderwijs PO-raad); 

 Basiskwaliteit inspectiekader. 
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Analyse: 

 = op voldoende niveau 

× = op onvoldoende niveau 
 
Beleid 
De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenondersteuning. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De school heeft een expliciete visie op de leerlingenondersteuning (PO-raad); 

 Deze visie wordt gedragen door het hele team (PO-raad); 

 De school heeft vastgelegd wat de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling is(PO-raad); 

 De procedures en de afspraken over leerlingenondersteuning zijn duidelijk (PO-raad); 

 De school weet wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn (Inspectie 9.1). 
 
De school heeft een onderwijsondersteuningsprofiel vastgesteld. 
Het Samenwerkingsverband Apeldoorn PO gebruikt het onderwijsondersteuningsprofiel, ontwikkeld door Q3. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 Het onderwijsondersteuningsprofiel is na overleg met het team vastgelegd (PO-raad); 

 De MR stemt in met het onderwijsondersteuningsprofiel (PO-raad); 

 Het onderwijsondersteuningsprofiel is actueel (PO-raad); 

 Het onderwijsondersteuningsprofiel is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids (PO-raad); 

 Het onderwijsondersteuningsprofiel bevat een oordeel over de kwaliteit van de basiszorg (PO-raad); 

 Het onderwijsondersteuningsprofiel bevat een beschrijving van het aanbod van de school aan onderwijs, 
begeleiding, expertise en voorzieningen (PO-raad). 

 
De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenondersteuning en past het beleid zo nodig aan. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De school evalueert jaarlijks de leerlingenondersteuning (PO-raad); 

 De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de ingezette ondersteuningsmiddelen (PO-raad); 

 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen (Inspectie 9.2); 

 De school evalueert jaarlijks het onderwijsleerproces (Inspectie 9.3); 

 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten (Inspectie 9.4); 

 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces (Inspectie 9.5); 

 De school verantwoordt zich aan de belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit (Inspectie 
9.6). 

 
Onderwijs 
Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De school hanteert regels en afspraken voor veiligheid en omgangsvormen (PO-raad met aanvulling SWV); 

 De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school (Inspectie 4.2); 

 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en in de incidenten die zich voordoen 
(Inspectie 4.4); 

 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten (Inspectie 
4.5/4.6); 

 Het SO zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan (Inspectie 
4.7). 
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De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De school heeft de normen vastgesteld voor de resultaten die zij met de leerlingen nastreeft (PO-raad); 

 De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het 
volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen (Inspectie 7.1); 

 Het personeel volgt en analyseert systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen (Inspectie 
7.2); 

 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben (Inspectie 8.1). 
 
Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht bij de ondersteuning van leerlingen. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de ondersteuning voor 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (Inspectie 8.2); 

 De school voert de ondersteuning planmatig uit (Inspectie 8.3); 

 De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning (Inspectie 8.4). 
 
Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerling-gewicht biedt bij Nederlandse taal 
leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand (Inspectie 
2.4); 

 Het personeel stemt de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 
(Inspectie 6.1); 

 Het personeel stemt de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen (Inspectie 6.2); 

 Het personeel stemt de verwerking af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen (Inspectie 6.3); 

 Het personeel stemt de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen (Inspectie 6.4). 
 
Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 Het personeel beschikt over communicatieve competenties(SWV); 

 Het personeel beschikt over didactische competenties voor de begeleiding van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften (PO-raad); 

 Het personeel beschikt over organisatorische competenties voor de begeleiding van leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften (PO-raad); 

 Het personeel beschikt over pedagogische competenties voor de begeleiding van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften (PO-raad); 

 Het personeel staat open voor reflectie en voor ondersteuning bij hun handelen (PO-raad); 

 Het personeel werkt continu aan hun handelingsgerichte vaardigheden (PO-raad); 

 Het personeel krijgt de mogelijkheid in teamverband te leren en te werken (PO-raad); 

 Het personeel wordt gestimuleerd en gefaciliteerd voor deelname aan lerende netwerken over de 
leerlingenondersteuning (PO-raad). 

 
Begeleiding 
School werkt planmatig en handelingsgericht aan het realiseren van een doorgaande ontwikkeling. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De school stelt bij plaatsing van elke leerling het uitstroomniveau vast. In principe is dat niveau groep 8 
(Inspectie S7.3 met aanpassing SWV); 

 De school volgt of de leerling zich ontwikkelt conform genoemde prognose (Inspectie S7.3); 

 De school maakt bij afwijking van de prognose beredeneerde keuzes (Inspectie S7.4); 
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De school draagt zorg voor een goede overdracht. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de voorschoolse 
voorziening of de vorige/volgende school (PO-raad met aanpassing SWV); 

 De school koppelt in het eerste jaar de ontwikkeling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
terug naar de voorschoolse voorziening of de vorige school (PO-raad); 

 De school volgt de leerlingen die de school hebben verlaten ten minste gedurende één jaar v.w.b. de 
cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit geldt voor scholen binnen het SWV Apeldoorn PO 
(PO-raad met aanvulling SWV). 

 
Ouders zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De school ziet ouders als partners bij de opvoeding en opleiding van hun kinderen (SWV); 

 De school bevraagt ouders regelmatig over de wensen en verwachtingen bij de begeleiding van hun 
kind(eren) (PO-raad); 

 Het personeel bevraagt ouders regelmatig over hun ervaringen met hun kind thuis en hun kennis van de 
ontwikkeling van hun kind op school en thuis (PO-raad); 

 De school voert met ouders een intakegesprek bij aanmelding (PO-raad); 

 De school informeert ouders tijdig en regelmatig over de voortgang in de ontwikkeling hun kind(eren) (PO-
raad); 

 De school maakt in overleg met de ouders afspraken over de begeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk 
is (PO-raad met aanpassing SWV); 

 Als een leerling de school verlaat, stelt de school in overleg met de ouders een (onderwijskundig) rapport 
op. Ouders ontvangen een kopie (PO-raad met aanpassing SWV); 

 De school ondersteunt ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school (PO-raad). 
 
Leerlingen zijn, waar mogelijk, nauw betrokken bij de school en de ondersteuning. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 Als een leerling de school verlaat, stelt de school waar mogelijk in overleg met de leerling een 
(onderwijskundig) rapport op (SWV). 

 De school maakt waar mogelijk in overleg met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften afspraken over 
de begeleiding (SWV). 
 

Organisatie 
De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De leraar houdt de regie over de ondersteuning van een leerling in zijn/haar groep (SWV); 

 De school werkt met de 4 niveaus van onderwijsondersteuning (SWV, zie bijlage 1); 

 Coaching en begeleiding van leraren is de hoofdtaak van de interne begeleiding (PO-raad met aanscherping 
SWV); 

 De school heeft interne begeleiding met een duidelijke taakomschrijving (PO-raad); 

 Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie op het terrein van de ondersteuning van leerlingen 
zijn duidelijk en transparant (PO-raad); 

 Leraren worden, daar waar nodig, ondersteund (PO-raad); 

 De interne begeleiding beschikt over voldoende tijd en middelen (PO-raad); 

 De interne begeleiding is voldoende gekwalificeerd (PO-raad); 

 De school kan snel voldoende deskundigheid inschakelen voor hulp (PO-raad); 

 De school grijpt bij ernstige problemen snel in (PO-raad); 

 De school weet waar zij terecht kan in de regio voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (PO-raad 
met aanvulling SWV); 

 De interne ondersteuning is afgestemd op de zorgstructuur van het SWV (PO-raad). 
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De school heeft een effectief ondersteuningsteam. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 Het ondersteuningsteam bereidt in elk geval verwijzing naar en bespreking van leerlingen in het 
Multidisciplinair Overleg of het indiceringsloket voor (SWV);  

 Taken van het ondersteuningsteam zijn vastgelegd (PO-raad); 

 De school zoekt structurele samenwerking met de ketenpartners waar noodzakelijke interventies op 
leerling niveau haar eigen kerntaak overschrijden (Inspectie 8.5); 

 Afhankelijk van de problematiek is de school of de ketenpartner de casemanager (SWV).  
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6.5.6 Verbeterpunten (en aanbevelingen n.a.v. het verslag van de externe audit van het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs) m.b.t. het ondersteuningsprofiel van de school (23-03-2015) 
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Veiligheid 1. De omgeving is veilig voor leerlingen.   X  -  

2. Onze school voert een actief veiligheidsbeleid.   X   x 

Begeleiding 3. Wij werken opbrengstgericht.   X  =  

4. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem.    X =  

5. Wij analyseren regelmatig de resultaten.   X  -  

Deskundigheid 6. Wij zijn deskundig in het begeleiden van leerlingen met extra onderwijsbehoeften.   X   x 

7. Wij werken continu aan het vergroten van deskundigheid.    x  x 

Ondersteuning 8. Wij passen groepsplannen en OPP-en aan op basis van toetsgegevens.   X  =  

9. Wij voeren de zorg volgens de plannen uit.   X  =  

Afstemming 10. Wij differentiëren in ons aanbod en de materialen die wij gebruiken.   X  =  

11. Wij stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen leerlingen.   X  =  

12. Wij stemmen instructie en verwerking af op de verschillen tussen leerlingen.   X  =  

13. Wij werken in doorgaande leerlijnen voor taal/lezen.   X   x 

14. Wij werken in doorgaande leerlijnen voor rekenen/wiskunde.   X   x 

15. Wij evalueren jaarlijks de leerlingenzorg.   X  =  

Evaluatie 

leerlingen-

ondersteuning 

16. Wij werken continu aan het verbeteren van het lesgeven.   x  -  

17. Wij gaan jaarlijks na of de zorgmiddelen goed zijn ingezet.   X  =  

18. Wij verantwoorden ons aan ouders en bestuur.   X   x 

Beleid leerlingen-

ondersteuning 

19. Wij hebben een duidelijke visie op leerlingenzorg.    X  x 

20. Onze interne zorgprocedures zijn vastgelegd.   X  =  

21. Wij zetten zorgmiddelen gericht in.   X  =  

Ondersteunings-

teams 

22. De taken van ons ondersteuningsteam zijn duidelijk.   X   x 

23. Ons ondersteuningsteam bereidt de verwijzing naar een andere school voor.    X  x 

24. Ons ondersteuningsteam organiseert snelle hulp in de school.    X  x 

25. Ons ondersteuningsteam is het informatieloket voor ouders.    X  x 

Organisatie 

basisondersteu-

ning 

26. Wij hebben een goed toegeruste interne begeleiding.   X  -  

27. Taken op het gebied van ondersteuning zijn bij ons duidelijk belegd.   X  =  

28. Onze ondersteuning is goed georganiseerd in de praktijk.   X  =  

Ontwikkelings-

perspectieven 

29. Onze ontwikkelingsperspectieven hebben een vaste structuur.    X =  

30. Onze ontwikkelingsperspectieven zijn concreet en volledig.   X  =  

Overdracht 31. Er is warme overdracht van voorschool naar onze school.    X =  

32. Er is warme overdracht binnen onze school tussen de leerjaren.     X =  

33. Er is warme overdracht van onze school naar een volgende school.   X  =  

Ouders 34. Wij gebruiken de ervaringsdeskundigheid van ouders.   X   x 

35. Wij informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind.   X   x 

36. Wij betrekken ouders bij het opstellen/evalueren van plannen voor hun kind.   X   x 

37. Wij betrekken ouders bij de warme overdracht.    X  x 

Deskundigheid en 

voorzieningen 

38. Er is voor de school voldoende interne deskundigheid aanwezig.    X   

39. Er is voor de school voldoende externe deskundigheid aanwezig.    X   

40. Er zijn op de school voldoende voorzieningen aanwezig.    X   

41. De school kent geen knelpunten bij deskundigheden en voorzieningen.    X   
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Op basis van het bezoek werden tot slot de volgende tips aan de school meegegeven: 

 volg nauwgezet de resultaten van de kinderen op het rekenplein. Ga door op de ingeslagen weg, maar blijf 
extra scherp en kritisch op de voortgang. Blijf hierin ook hoge ambities uitstralen en nastreven; 

 blijf ook (zelf)kritisch op de (groeps-)plannen. Het gaat er uiteindelijk om wat er in de praktijk van de 
groepen gebeurt. Blijf dus continu in gesprek met elkaar over de kenmerken van effectief onderwijs; 

 De interne begeleiding is goed belegd bij twee intern begeleiders. Er is 2,5 dag beschikbaar op 330 

leerlingen. Dat is ‘krap’ volgens de norm van 1 dag per 100 leerlingen. De auditor adviseert de 

desbetreffende indicator bij te stellen. 

 
6.5.7 Analyse en actiepunten m.b.t. Leerlingentevredenheidspeiling (LTP) van Scholen Met Succes 
Algemene tevredenheid 
De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de leerlingen onze school waarderen. Het landelijk 
gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan de school geven is 8.05. Onze school scoort gemiddeld 8.58op de 
vraag van het rapportcijfer. De waardering van de leerlingen voor onze school is daarmee 0.53 punt hoger dan 
het landelijk gemiddelde. 
 
In de grafiek hieronder wordt het rapportcijfer dat de leerlingen aan onze school geven vergeleken met het 
rapportcijfer dat de leerlingen van de referentiegroep ‘Alle scholen’ aan hun school geven. 
 

 
 

 Van de leerlingen vindt 81% dat je op school veel leert (landelijk is dit 77%); 

 Volgens 90% zijn hun ouders tevreden over de school; 2% denkt dat hun ouders niet tevreden zijn (landelijk 
zijn deze percentages 80% en 4%); 

 Van de leerlingen denkt 22% soms of vaak ‘zat ik maar op een andere school’; 75% denkt dit bijna nooit. De 
landelijke percentages zijn respectievelijk 29% en 70%; 

 81% van de leerlingen voelt zich veilig in de school, landelijk is dit 75%. 
 
Ouderbetrokkenheid 

 50% van de ouders is actief als hulpouder of commissielid. Landelijk is dit percentage 51%; 

 Van de ouders helpt 94% hun kind met huiswerk als zij dit willen. Landelijk is dit 92%; 

 Een gesprek thuis over de gebeurtenissen op school komt bij 91% soms of vaak voor; landelijk is dit bij 90% 
van de leerlingen het geval; 

 Van de leerlingen eet 73% vaak goed voordat ze naar school gaan; 2% van de kinderen eet ’s morgens bijna 
nooit. Landelijk zijn deze gemiddelden respectievelijk 73% en 5%. 
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Tevredenheidcijfers 
In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de tevredenheidscijfers voor de rubrieken waarover aan 
de leerlingen vragen zijn gesteld. De waardes in de tabel zijn van een 1 tot 3 schaal omgewerkt naar de meer 
gebruikelijke 1 tot 10 schaal. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groen: boven landelijk gemiddelde / Wit: landelijk gemiddelde / Oranje: onder landelijk gemiddelde 

 

T.a.v. thema 3: kunstzinnige oriëntatie: PCBO De Kring scoort op dit onderdeel 0,2 onder het landelijk 

gemiddelde. Binnen de nieuwe organisatievorm Talent in Beeld was de verwachting dat dit onderdeel minimaal 

even hoog zou scoren als bij de vorige peiling. Hoewel geen direct actiepunt, vraagt dit wel nadere bezinning 

over de invulling van dit domein. 

T.a.v. thema 12: rekenen en taal: PCBO De Kring scoort op dit onderdeel een vol punt minder dan het landelijk 

gemiddelde en de score bij de vorige peiling. Gezien het feit dat leerlingen gemotiveerd moeten zijn om 

zodoende het beste uit zichzelf te kunnen halen, is dit een belangrijke constatering. Middels het huidige 

rekenplein en het toekomstige spellingsplein, willen we deze score op minimaal het landelijk gemiddelde 

terugbrengen. Ook de introductie van het meer onderzoekend leren moet hierbij een belangrijke rol spelen. 

 

‘Top 10’ Tevredenheid 

 

 

 

Tevredenheid    Referentie 

 Deze peiling Vorige peiling  Alle scholen 

1. Algemene tevredenheid 9.1 9.2  8.9 

2. Contact van de docent met leerlingen 9.1 9.1  8.9 

3. Kunstzinnige oriëntatie 9.0 9.3  9.2 

4. Schoolgebouw en omgeving 8.3 8.3  7.3 

5. Werkvormen 8.2 8.4  8.2 

6. Omgang van leerlingen onderling 8.2 7.8  7.9 

7. De groep 8.2 8.2  8.0 

8. De klas 7.6 7.9  7.5 

9. Feedback/ ondersteuning door docent 7.3 7.4  7.2 

10. Welbevinden op school 7.3 7.2  7.2 

11. Wereldoriëntatie 7.0 7.0  6.8 

12. Rekenen en taal 5.7 6.7  6.7 

   Referentie 

Pluspunten PCBS De Kring  Alle scholen 

1. Waardering gymnastiekles 93%  87% 

2. Oudertevredenheid 90%  80% 

3. Waardering uitstapjes met de klas 88%  90% 

4. Waardering computerwerk 87%  81% 

5. Juf/meester is aardig 86%  80% 

6. Leert veel op school 81%  77% 

7. Juf/meester legt goed uit 81%  80% 

8. Mate van bang zijn op het schoolplein 81%  85% 

9. Mate van veilig voelen in de school 81%  75% 

10. Schoolgebouw van binnen mooi 81%  55% 
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‘Top 10’ Ontevredenheid 

 
 
6.6 Analyse van de kwaliteit van professionals en ‘leren’ 
 
Analyse en actiepunten m.b.t. Medewerkerstevredenheidspeiling (MTP) van Scholen Met Succes 
De personeelsleden geven PCBO De Kring een gemiddeld rapportcijfer van 8.38. Het landelijk gemiddelde 
rapportcijfer dat personeelsleden aan hun school geven is 7.66. 
In de grafiek hieronder wordt het rapportcijfer dat de personeelsleden aan de school geven vergeleken met het 
rapportcijfer dat de personeelsleden van andere scholen aan hun school geven. 
 

 
 

 Het gemiddelde rapportcijfer dat de personeelsleden aan hun baan geven is 7.69 (landelijk wordt de 
waardering voor de baan uitgedrukt met het rapportcijfer 7.73); 

 Van de personeelsleden geeft 100 procent aan dat men overwegend met plezier naar het werk gaat 
(landelijk is dit 95%); 

 94 procent zou andere personen aanraden om op de school te komen werken (landelijk is dit 70%); 

 Van de personeelsleden is 100 procent tevreden over de sfeer op school. 
  

   Referentie 

Verbeterpunten PCBS De Kring  Alle scholen 

1. Vindt overblijven leuk 46%  24% 

2. Waardering taal 36%  24% 

3. Vertelt leerkracht over pesten 29%  28% 

4. Waardering geschiedenis 27%  23% 

5. Extra opdrachten 22%  19% 

6. Vindt het rustig in de klas 22%  26% 

7. Inval leerkrachten 21%  21% 

8. Waardering aardrijkskunde en topografie 19%  24% 

9. Waardering levensbeschouw.vmg en godsdienst 15%  16% 

10. Verveelt zich 15%  17% 
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Groen : boven landelijk gemiddelde / wit : landelijk gemiddelde / oranje : onder landelijk gemiddelde 

 
T.a.v. thema 12: De zaken die onder de primaire arbeidsvoorwaarden vallen (salaris, vakantie- en 
verlofregelingen, pensioenregeling en werktijden) zijn in principe niet beïnvloedbaar door de school zelf. Enkel 
de werktijden (welke tevens zijn gewijzigd m.i.v. de nieuwe cao 2015) kunnen per school anders worden 
ingevuld. Dit onderwerp maakt deel uit van de te maken keuze n.a.v. de introductie van de nieuwe cao heeft 
instemming nodig van de personeelsgeleding van de MR. 
 
 ‘Top 10’ Tevredenheid 

 
‘Top 10’ Ontevredenheid 

Tevredenheid    Referentie 

 Deze peiling Vorige peiling  Alle scholen 

1. Schoolgebouw 8.5 7.8  6.7 

2. Schoolklimaat 8.1 8.1  7.4 

3. Externe communicatie 8.1 7.6  7.4 

4. Management 8.0 7.5  7.3 

5. Organisatie 8.0 7.0  7.1 

6. Pedagogisch klimaat 8.0 7.6  7.6 

7. Interne communicatie 7.5 7.1  6.9 

8. Leerstofaanbod & Leermiddelen 7.4 7.0  7.0 

9. Loopbaanmanagement 7.3 6.9  7.1 

10. Werkklimaat 7.0 6.7  6.8 

11. Secundaire arbeidsvoorwaarden 7.0 6.3  6.7 

12. Primaire arbeidsvoorwaarden 6.2 6.7  6.8 

   Referentie 

Pluspunten PCBS De Kring  Alle scholen 

1. Vervanging bij afwezigheid 100%  79% 

2. Mogelijkheden voor leerlingen die meer kunnen/willen 100%  77% 

3. Aantal personeelsleden 100%  86% 

4. Aansluiting werk op opleiding 100%  91% 

5. Omgang klachten en problemen ouders 100%  85% 

6. Mogelijkheid tot bijscholing/nascholing 100%  83% 

7. Informele contacten ouders 100%  94% 

8. Formele contacten ouders 100%  90% 

9. Sfeer in het team 100%  91% 

10. Ondersteuning schoolleider/directeur 100%  83% 

   Referentie 

Verbeterpunten PCBS De Kring  Alle scholen 

1. Groepsgrootte 44%  31% 

2. Werkdruk 44%  48% 

3. Salaris 44%  28% 

4. Werktijden 25%  14% 

5. Opvang en begeleiding bij ziekte 19%  9% 

6. Invloed eigen werksituatie 19%  19% 

7. Ontspanningsmogelijkheden personeel 19%  42% 

8. Ontplooiingsmogelijkheden 13%  13% 

9. Pensioenregeling 13%  14% 

10. Sanitaire voorzieningen personeel 13%  26% 
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Satisfactie en Prioriteiten Matrix 
 

 
 
De school scoort op de volgende rubrieken 'Meer belangrijk/Meer tevreden': 
2. Schoolklimaat 
3. Pedagogisch klimaat 
1. Schoolgebouw 
10. Externe communicatie 
 
De school scoort op de volgende rubriek 'Meer belangrijk/Minder tevreden': 
5. Werkklimaat : hierbij scoren de onderdelen werkdruk en groepsgrootte onder het landelijk gemiddelde. Het 
onderwerp taakverdeling scoort wel boven het landelijk gemiddelde, maar heeft wel een negatieve bijdrage 
aan het schoolgemiddelde t.a.v. het domein werkklimaat. 
 
 
6.7 Analyse van de kwaliteit van de ouderbetrokkenheid 
 
6.7.1 Analyse van de bijdrage van de ouderbetrokkenheid aan de kwaliteit van onderwijs en ‘leren van 
kinderen’ 
PCBO De Kring kent een grote en stabiele ouderbetrokkenheid. Vanuit de ouderraad en andere commissies 
worden er diverse activiteiten ondernomen om het onderwijsproces zo goed mogelijk te ondersteunen, hierbij 
zijn veel verschillende ouders betrokken. Incidentele hulp bij festiviteiten is tot op heden ook voldoende 
beschikbaar. Ouderbetrokkenheid t.a.v. het beleid van de school wordt vertaald in deelname aan de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad en aanwezigheid bij ouderpanels. Deze zichtbare betrokkenheid 
van ouders/verzorgers draagt bij aan een betere onderwijskwaliteit. De directe betrokkenheid van ouders bij 
het onderwijsleerproces biedt echter nog vele kansen. 
 
6.7.2 Analyse en actiepunten m.b.t. de kwaliteit van reputatie en imago van de school 
PCBO De Kring heeft in haar omgeving een goede reputatie. Al vele jaren kent de school een stabiele 
leerlingeninstroom. Tijdens het eerste informatiegesprek geven zich oriënterende ouders veelal aan op de 
goede naam van de school. 
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6.7.3 Analyse en actiepunten m.b.t. de ontwikkeling van het leerlingenaantal 
PCBO De Kring kent een stabiele en gereguleerde leerlingeninstroom. Jaarlijks schrijft de school ong. 47 
leerlingen in. Het feit dat de school niet meer dan 13 groepen kan huisvesten beperkt de groei van het 
leerlingenaantal. D.m.v. afspraken tussen de PCBO-scholen binnen de wijk De Maten probeert de school de 
leerlingen die zij niet meer kan plaatsen gericht door te verwijzen naar een andere school. 
Vanuit het oogpunt van kwaliteit is het besluit genomen om geen gebruik te maken van 
inwoningsmogelijkheden in een ander schoolgebouw. 
 
6.7.4 Analyse en actiepunten m.b.t. de kwaliteit van public relations en marketing 
Er is een communicatieplan gemaakt voor PCBS De Kring. Deze is echter al enkele jaren oud en er wordt niet 
meer conform dit plan gehandeld. De stabiele instroom heeft hier mede debet aan. Gezien het feit dat het 
percentage leerlingen uit het direct voedingsgebied licht afneemt (jaarlijks met ong. 1%) is het belangrijk de 
komende jaren een goede PR te verzorgen aangaande deze doelgroep. 
 
6.7.5 Analyse en actiepunten n.a.v. gehouden ouderpanels 
Tijdens de ouderpanelgesprekken stonden drie thema’s centraal, deze thema’s zijn n.a.v. de uitkomsten van de 
tevredenheidsonderzoeken bepaald. De thema’s maken deel uit van de top-10, waarover leerlingen en / of 
ouders relatief het meest ontevreden over zijn op PCBS De Kring. De onderstaande thema’s zijn besproken:  

 TSO / schooltijden; 

 Vreemde talen; 

 Veiligheid / Pesten. 
 
TSO / Schooltijden  
Het thema TSO en schooltijden staat hoog op de agenda binnen PCBS De Kring. Dit thema is ook opgenomen in 
ons jaarplan van 2014-2015. Hierin stelt de school, dat er voor juli 2015 een beslissing is genomen op welke 
manier de schooltijden en de organisatie rondom de TSO er in de toekomst uitziet. Een gegeven is dat steeds 
meer kinderen in de onderbouw gebruik maken van de TSO, het aantal beschikbare ouders / vrijwilligers die 
nodig zijn om de TSO op een goede manier te organiseren neemt drastisch af. Passen de huidige schooltijden 
en de huidige organisatie rondom de TSO nog bij de kinderen en ouders die onze school gaan bezoeken? Wat is 
de koers van de overheid? Staat de kwaliteit van onderwijs onder druk? Op welke manier gaan we hiermee om 
als PCBS De Kring? 

 Iedere ouder, iedere leerkracht spreekt en redeneert vanuit zijn of haar situatie. Wat is het beste voor mij? 
Met elkaar moeten we proberen onze focus te houden op; wat is het beste voor de kinderen op school? 
Wat is het beste voor de kwaliteit van onderwijs op PCBS De Kring? 

 We kennen met elkaar niet beter dan dat het nu is. De één zal sneller wennen aan een nieuwe situatie dan 
een ander. Het is een kwestie van “mindset” en gewenning. Voorbeelden zien van andere scholen zou goed 
kunnen werken om een beeld te krijgen van hoe het ook kan. 

 Een deel van de ouders heeft ervaring met het feit dat kinderen zelfstandig thuis gaan eten, omdat ze het 
overblijven niet prettig vinden, dit betreft kinderen uit de hogere groepen. Op sommige dagen in de week 
blijft tenminste 80% van de kinderen in groep 1 t/m 5 over, hierin is de laatste jaren een stijging te zien. 

 Ouders die kiezen voor PCBS De Kring komen niet allemaal uit De Drevenbuurt. Een aanzienlijk deel van de 
ouders moet reizen om de school te bezoeken. Dit is een aspect om rekening mee te houden als je de TSO 
anders gaat organiseren. Hoe aantrekkelijk blijf je voor ouders die van verder komen? De maatschappelijke 
ontwikkeling vraagt om andere organisatie van de TSO. Ouders moeten en gaan nu eenmaal beide werken. 

 Als er gekozen wordt voor een continurooster dan blijf je gratis over, maar een consequentie is dat de 
kinderen eerder vrij zijn. Dit is toch verschuiven van geld? Want dan moeten ouders langer BSO afnemen. Is 
dat wenselijk? Het is goed om afspraken te maken met de BSO aanbieder, zodat ouders flexibeler BSO af 
kunnen nemen en niet direct hoeven te betalen tot 18.00 uur. 

 Kun je van ouders verwachten dat zij een rol spelen in het begeleiden van overblijven? Dit is geen 
makkelijke taak als je dit goed wil doen. Het is niet wenselijk dat amateurs deze taak en 
verantwoordelijkheid op zich nemen / toebedeeld krijgen. Zeker met het oog op passend onderwijs. Eten 
met kinderen is een taak voor een professional.  
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Het zou een oplossing kunnen zijn dat professionele krachten voor de TSO ingehuurd worden, dit betekent 
direct wat voor de prijs van het overblijven, maar het is een mogelijkheid. Is de grote prijsstijging van het 
overblijven aantrekkelijk voor ouders die niet anders kunnen, omdat ze beide werken of alleen voor de 
kinderen moeten zorgen? Hoe aantrekkelijk is dit voor nieuwe ouders?  

 De rol van MAM’s in relatie tot de werving van vrijwilligers hebben we besproken. Op dit moment worden 
er vrijwilligers van buiten de school ingezet binnen de TSO, anders was er een acuut tekort aan vrijwilligers 
ontstaan. Maar de bezetting is en blijft zeer dun.  

 Aandacht voor beweging tussendoor, ontspanning moet mogelijk zijn tussen de middag. Ontspanning moet 
aansluiten op de behoeften van de kinderen: kleuren, uitrusten, buiten, relaxen. Er moet iets te kiezen zijn. 
Het is mooi als ook hier rekening gehouden wordt met verschillen tussen de kinderen. Hierop aansluitend is 
gesproken over de rust voor leerkrachten. Waar is een pauzemoment voor de leerkracht? Zij verdienen ook 
een rustmoment. Winst zit ‘m waarschijnlijk in het feit dat opstarten na de middag in een vorm van 
continurooster rustiger verloopt, dus negatieve energie spaart.  

 Aandacht voor jonge kinderen: hebben zij genoeg energie om een hele dag door te gaan? Waar vinden zij 
rust? Is een continurooster niet te lang voor hen? Woensdagmiddag en vrijdag-, vrij houden voor de jongste 
kinderen. Het bioritme van kinderen, houden jullie daar rekening mee?  

 Houdt de MR tijdens dit proces goed in de gaten dat zij objectief kijken naar een eventueel plan? Zij zullen 
ouders uit verschillende bouwen moeten vertegenwoordigen. Ouders met verschillende belangen en 
meningen.  

 
Vreemde talen  
De maatschappij doet steeds meer een beroep op het machtig zijn van de Engelse taal. Wat hebben kinderen 
straks nodig om aan het werk te gaan? Moeten zij in staat zijn Engels te spreken en te verstaan? Of misschien 
wel andere talen? Een netwerkmaatschappij doet een beroep op communicatie tot over de grens. Wat zou 
PCBS De Kring hierin moeten bieden in 2020? 
Momenteel ervaart een deel van de ouders de aansluiting, wat betreft de Engelse taal, bij het VO als 
onvoldoende. Dit wordt wel belangrijk gevonden.  

 Dit schooljaar is er gestart met een nieuwe methode Engels in de groepen 7 en 8. Er wordt nu wekelijks 
Engels gegeven uit een moderne methode. Dit is winst.  

 Engels hoort bij een brede ontwikkeling van kinderen, dit is nodig om kinderen klaar te stomen voor de 
toekomst. Je hebt Engels nodig voor: goed kunnen communiceren in dit (digitale) tijdperk, 
internationalisering en het vervolgonderwijs.  

 Vanaf de kleuters spelenderwijs aanbieden. Kinderen zijn taalgevoelig en het is een gemiste kans als je later 
begint. Vroeg beginnen met spreken en luisteren zorgt er later voor dat jij je als kind niet onzeker voelt om 
Engels te praten.  

 Jonge kinderen pakken een vreemde taal snel op, gebruik het momentum. Dus zo jong mogelijk beginnen 
met spelenderwijs Engels leren.  

 Integreren als vak of gebruiken in andere vakken (relatie met ICT)?  

 Is een vreemde taal aanbieden op jonge leeftijd voor alle kinderen goed? Wat als je al moeite hebt met de 
Nederlandse taal (taalachterstand)? Is Engels dan geen extra belasting? Nederlands moet eerst goed zijn 
voordat je verder gaat met een vreemde taal. Beter starten na groep 1/2. Bijt Engels leren niet met het 
leren lezen in groep 3? Kinderen moeten al zoveel, moet dit er weer bij?  

 Zou Engels voor u nu een keuze criteria zijn voor een basisschool? Ja, het verbreedt je mogelijkheden voor 
later. Ook als je vroeg begint op school dan kun je in de bovenbouw hier meer mee doen - bijvoorbeeld 
contacten onderhouden met kinderen in het buitenland. Voorwaarde voor Engels op de basisschool is dat 
leerkrachten goed Engels spreken. Anders een native speaker les laten geven.  

 Het zou mooi zijn om bestaande vakken in het Engels te geven, zo wordt het niet weer een apart vak wat er 
weer bij gegeven moet worden. Geef bijvoorbeeld ICT-onderwijs in het Engels.  

 Spreken en luisteren is belangrijker dan grammatica. Ook moet er geen toetsen aan gehangen worden. Het 
is niet zo belangrijk als Nederlands.  

 Andere talen zijn ook welkom op de basisschool. Dit kun je aanbieden zoals schaken tegen een kleine 
vergoeding en buiten schooltijd. 
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Veiligheid / Pesten  
Pesten is en blijft een actueel thema binnen scholen. Pesten komt overal voor. Het is belangrijk dat je als school 
grip houdt op pestgedrag. Op welke manier zou De Kring hiermee moeten omgaan? Wat zijn belangrijke zaken 
voor kinderen, ouders en teamleden? 

 Voorkomen is het belangrijkst. Zorg dat er preventief gewerkt wordt. Hierbij is vroegtijdig signaleren en 
aanpakken cruciaal. Aandacht voor pesten en gedrag moet structureel gebeuren en niet een losstaand iets 
zijn, dan krijg je actie reactie. Hier meer inzicht in geven. Structurele aandacht voor het onderwerp zorgt 
ervoor dat het bespreekbaar wordt en blijft. De ervaring is dat er minder aandacht aan pesten wordt 
besteed in de bovenbouw. Het is in ieder geval niet zichtbaar voor ouders. Op welke manier gaat de school 
nog om met complimenten geven bijvoorbeeld? Er is behoefte aan het meer belonen van goed gedrag.  

 Het gaat om transparantie, weerbaar maken, consequenties. Aanpak van een groep als geheel is belangrijk, 
maar ook een individuele aanpak waar nodig. Verwachtingen uitspreken is ook transparant. Wat verwacht 
je van de school en wat verwacht je van ouders in relatie tot dit onderwerp? Mocht er iets gebeuren dan is 
vroegtijdig naar ouders terugkoppelen belangrijk, zo kunnen ouders hier thuis ook op inspelen.  

 Op school is de laatste periode hard gewerkt aan het terugkoppelen van eventuele consequenties in de 
groep. Wat wordt er gedaan aan ongewenst gedrag? Dit wordt na een incident teruggekoppeld aan de 
groep. Alleen praten (dat is om het goed te maken) is niet altijd genoeg. Een deel van de ouders zien al 
resultaat van de laatste interventies rondom transparant zijn. Dat is fijn.  

 Minder in hokjes denken, dat straalt uit naar de kinderen toe. Blijf kinderen met ongewenst gedrag ook 
benaderen vanuit de gedachte dat hij of zij het goed wil doen. Kinderen omarmen hoe ze zijn. Als ouder heb 
je de taak om je kinderen weerbaar te maken.  

 Als ouder word je gehoord, je kunt altijd terecht bij leerkrachten. Belangrijk is de driehoek ouder-kind-
school.  

 
6.7.6 Analyse en actiepunten m.b.t. de Oudertevredenheidspeiling (OTP) van Scholen Met Succes 
De oudertevredenheidspeiling geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders PCBO De Kring 
waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7.54. PCBO 
De Kring scoort gemiddeld 8.15 op vraag  81. De waardering van de ouders voor PCBS De Kring is daarmee 0.61 
punt hoger dan het landelijk gemiddelde. 
 

 
 
Tevredenheidcijfers 
De vragenlijst van de OTP is ingedeeld in een aantal rubrieken (aspecten van het onderwijs) met verschillende 
soorten vragen. Een aantal rubrieken betreffen tevredenheidsvragen, waarbij is nagegaan hoe tevreden ouders 
zijn over verschillende aspecten van de school. Dit wordt uitgedrukt in een tevredenheidscijfer per rubriek.  
In de figuur hieronder staan de tevredenheidscijfers per vraagrubriek voor PCBS De Kring weergegeven voor de 
rubrieken die uit onze standaardvragen uit de Vragenplanner zijn overgenomen. Tevens zijn de cijfers van de 
vorige deelname opgenomen (indien van toepassing). Ter vergelijking zijn ook de cijfers opgenomen van de 
referentiegroep. 
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Groen : boven landelijk gemiddelde / wit : landelijk gemiddelde / oranje : onder landelijk gemiddelde 

 

T.a.v. thema10: Schooltijden: Nog in het cursusjaar 2014-2015 wordt er een keuze gemaakt in het kader van de 

discussie rondom andere schooltijden. 

 

Top 10’ Tevredenheid 

 
‘Top 10’ Ontevredenheid 

 

  

Tevredenheid      Referentie 

 Deze peiling Vorige peiling Onderbouw  Bovenbouw   Alle scholen 

1. De leerkracht 8.4 8.2 8.5 8.1  8.1 

2. Schoolgebouw 8.1 8.1 8.1 8.1  7.0 

3. Contact met de school 7.9 7.6 7.8 7.9  7.2 

4. Schoolregels, rust en orde 7.8 7.7 7.7 7.8  7.1 

5. Begeleiding 7.6 7.7 7.8 7.5  7.2 

6. Persoonlijke ontwikkeling 7.6 7.3 7.7 7.4  7.2 

7. Sfeer 7.5 7.6 7.9 7.0  7.3 

8. Kennisontwikkeling 7.2 7.4 7.5 7.0  7.2 

9. Omgeving van de school 6.9 6.5 7.1 6.8  6.4 

10. Schooltijden 6.6 7.6 6.8 6.4  7.3 

   Referentie 

Pluspunten PCBS De Kring  Alle scholen 

1. Informatievoorziening over de school 98%  84% 

2. Omgang leerkracht met de leerlingen 97%  93% 

3. Uiterlijk van het gebouw 97%  88% 

4. Aandacht voor normen en waarden 95%  87% 

5. Sfeer en inrichting schoolgebouw 95%  91% 

6. Aandacht voor gymnastiek 94%  89% 

7. Duidelijkheid van de schoolregels 94%  89% 

8. Het benutten van de ruimtes in de school 93%  90% 

9. Speelmogelijkheden op het plein 93%  74% 

10. Mate waarin leerkracht naar ouders luistert 92%  91% 

   Referentie 

Verbeterpunten PCBS De Kring  Alle scholen 

1. Veiligheid op weg naar school 34%  39% 

2. Overblijven tussen de middag 33%  14% 

3. Huidige schooltijden 24%  11% 

4. Aandacht voor vreemde talen 21%  22% 

5. Aandacht voor pestgedrag 17%  18% 

6. Omgang van de kinderen onderling 14%  13% 

7. Hygiëne en netheid binnen de school 12%  26% 

8. Begeleiding leerlingen met problemen 11%  15% 

9. Rust en orde in de klas 10%  13% 

10. Passend onderwijs op uw school 9%  11% 
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Satisfactie en Prioriteiten Matrix 
 

 
 
 
6.8 Verbeterpunten en actiepunten die naar voren komen uit de hoofdstukken 2 en 3 van dit schoolplan 
 
N.v.t. 
 
 
6.9 Verbeterpunten en actiepunten die naar voren komen uit de BIJLAGEN I t/m V van dit schoolplan 
 
N.v.t. 
 
 
6.10 Uitkomsten van de plannings- en evaluatiedagen van de afgelopen planperiode 
 
In het kwaliteitszorgsysteem van PCBO De Kring is opgenomen dat ieder schooljaar het bijbehorende jaarplan 
wordt geëvalueerd met het team. Deze evaluaties worden verspreid onder alle belanghebbenden, zoals de 
Raad van Bestuur, de onderwijsinspectie en eigen ouderpopulatie. Middels de schoolwebsite is deze evaluatie 
voor een ieder inzichtelijk. De evaluatie van het jaarplan is een belangrijke bron bij het opstellen van het 
nieuwe jaarplan. 
 
 
6.11 Omgevingsanalyse; samenwerking met ketenpartners 
 

 Aanbieder voor kinderopvang: Mam’s 
Al vele jaren is er sprake van een prettige samenwerking met kinderopvangorganisatie Mam’s. Deze 
samenwerking behelst voor-, tussen- en naschoolse opvang. De tussenschoolse opvang staat onder druk door 
het gebrek aan voldoende, kwalitatief sterke vrijwilligers. 

 Peuterspeelzalen: 
De kwaliteit met de peuterspeelzalen en andere kinderopvangorganisaties varieert per aanbieder. Ook de 
kwaliteit van de overdracht van gegevens van nieuwe leerlingen is zeer afhankelijk welke aanbieder het betreft. 
Veelal is er sprake van een papieren overdracht, waarbij dient te worden opgemerkt dat het dossier veelal 
weinig bruikbare informatie bevat.  
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 Voortgezet Onderwijs 
In de regel zijn er goede contacten met scholen voor Voortgezet Onderwijs. Veelal is er sprake van een ‘warme’ 
overdracht van kindgegevens en ontvangt de school een terugkoppeling van de schoolloopbaan van oud-
leerlingen. 
 
 
6.12 Analyse van de randvoorwaarden 
 
6.12.1 Gebouw 
PCBO De Kring heeft de beschikking over een mooi, relatief nieuw gebouw. Er zijn dertien groepsruimtes. 
Analyse van de instroomcijfers van de afgelopen jaren tonen aan dat de capaciteit van het huidige gebouw te 
laag is. Gebleken is dat er meer groepen gevormd zouden kunnen worden indien er meer groepsruimtes 
beschikbaar zouden zijn. Er is in het verleden aangaande deze problematiek een principe-uitspraak gedaan 
t.a.v. de mogelijke verwijzing naar leegstand in de directe omgeving: Om de kwaliteit van het onderwijs te 
waarborgen, worden er geen groepen verwezen naar leegstaande lokalen binnen andere scholen. 
Daarnaast kent het gebouw van PCBO De Kring weinig tot geen mogelijkheden voor het inpandig huisvesten 
van andere voorzieningen zoals een peuteropvang of aanvullende diensten zoals logopedie en fysiotherapie. 
Hieraan is wel grote behoefte. PCBS ‘De Kring’ zou graag een integraal kindcentrum (IKC) realiseren, conform 
doel M uit het Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 van PCBO. 
In februari 2015 heeft het MT van PCBO De Kring een verzoek tot uitbreiding ingediend bij de Raad van Bestuur 
van Stichting PCBO.  
 
6.12.2 Meubilair 
Een deel van het gehanteerde leerlingenmeubilair is relatief oud. In de planning en begroting van 2015 is door 
PCBO opgenomen dat het aanwezige meubilair zal worden vervangen. Naar verwachting zal dit medio 2015 
plaatsvinden. 
In het kader van profilering en het aansluiten bij de behoefte om meer groepsdoorbroken te gaan werken, is de 
wens geformuleerd om niet het standaard leerlingmateriaal aan te schaffen, maar hier beredeneerd een 
andere keuze in te kunnen maken. 
 
In de afgelopen twee jaren heeft PCBO De Kring eigen en andere middelen ingezet voor de inrichting van de 
tussenruimtes op de eerste verdieping en het creëren van een schoolbibliotheek bij de hoofdingang. 
 
6.12.3 Methoden, materialen, infrastructuur 

Methode Aangeschaft in Gewenst vervangingsjaar Implementatie 

    

Creatieve vorming   2015-2016 

Wereldoriëntatie 2004 2016 2015-2016 

Levensbeschouwelijke vorming   2015  

Engels  middenbouw Eigen methode 2010  2015-2016 

Taal 2007 2016 2016-2017 

Lezen  2016 2016-2017 

Sociaal Emotioneel   2016-2017 

Begrijpend lezen   2017-2018 

Pennestreken  2007   

Lezen Estafette 2010   

    

 
6.12.4 Financiën 
De financiële planning en het overzicht is te vinden in Katern A: hoofdstuk 6. 


