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Inleiding 

Doelen en functie van het schoolplan  
Dit schoolplan beschrijft wie wij als school willen zijn, waar wij staan en waar wij naar toe willen. Op basis 
van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en 
zwakke punten, en daarmee op onze verbeterdoelen (fase ‘to plan’) voor de komende vier jaar. Het 
schoolplan functioneert daardoor als verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het 
bevoegd gezag en de ouders, en als planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de 
periode 2019-2023. Op basis van onze onderwijskundige keuze voor de komende vier jaar stellen we 
jaarlijks een uitgewerkt en SMART geformuleerd onderwijskundig jaarplan op. In het jaarverslag en de 
managementrapportage leggen we verantwoording af met betrekking tot de realisatie van de gestelde 
verbeterdoelen. Op deze wijze geven we vorm aan de PDCA-cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren en 
borgen.  
 

Procedure voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan  
Het managementteam heeft in samenspraak met het team een analyse van de verschillende 
beleidsterreinen opgesteld. Deze analyse was gericht op de verbeterpunten van onze school en de 
ingrediënten voor het nieuwe schoolplan. Voor het opstellen van deze analyse is gebruik gemaakt van o.a. 
de onderstaande documenten:  

 Inspectierapport, d.d. mei 2017  

 Rapportage Oudertevredenheidspeiling, d.d. november 2018  

 Rapportage kwaliteitsmeting ter voorbereiding op het schoolplan, d.d. oktober/november 2018  

 13 kwaliteitskaarten (zie kwaliteitshandboek) van WMK-PO  

 Rapportage sociale veiligheid leerlingen, d.d. november 2018  

 Rapportage sociale veiligheid personeel, schooljaar 2017-2018  

 Onderwijskundig jaarplan 2018-2019  

 Lange termijnvisie bestuur 
Daarnaast zijn er verschillende bijeenkomsten met het team geweest waar bouwstenen verzameld zijn 
voor het nieuwe schoolbeeld.  
In de bestuursvergadering van 19 juni 2019 zijn de thema’s gefiatteerd door het bestuur. Tijdens de 
teamvergadering van 9 juli 2019 is het schoolplan officieel vastgesteld door het team. Het bestuur heeft 
op 10 juli 2019 het schoolplan definitief vastgesteld, na instemming van de MR.  
Om het schoolplan levend te houden onder het team, maken we ieder jaar de samenhang tussen 
schoolplan en onderwijskundig jaarplan inzichtelijk door de beide documenten regelmatig te agenderen.  
 

Kernwaarden 
Bij de opstelling van dit Schoolplan is het team op verschillende manieren betrokken. Daarbij is nagedacht 
over een aantal funderende kernwaarden die van belang zijn in de komende Schoolplanperiode. Dat zijn 
de volgende: 
 
Discipline 

In de klas 

Er is orde en netheid in de klas, in een doorgaande lijn van afspraken van de ene groep naar de andere. 

We leren de kinderen het gezag van de leerkracht te accepteren zonder steeds een weerwoord te 

hebben. Discipline hoort bij onze identiteit. Spreuken 22: 6 zegt: “Leer de jongen de eerste beginselen 

naar de eis zijns weg”.  

 

In het team 
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Teamleden houden zich aan afspraken over bijvoorbeeld pleinwacht, keuken en magazijnen en aan 

afspraken die in vergaderingen gemaakt zijn. 

Naar ouders 

In de schoolgids staan onze kledingregels. We verwachten dat ouders die voor onze school kiezen, zich 

daaraan houden. Daarnaast stimuleren we bij ouders discipline in de huisgodsdienst, met 

preekbespreking, Bijbellezing, zingen en gebed. Geen discipelschap zonder discipline. 

 

Vakmanschap 

In de klas 

We stimuleren de groei van leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Daarbij benaderen we 

hen positief. We werken met niveaus. De leerkracht heeft professionele ruimte om af te stemmen op de 

groep en de lesstof daar beredeneerd op aan te passen. Er is ruimte voor kindgesprekken. We reflecteren 

met de leerlingen op gedrag en werkprincipes.  

In het team  

We maken gebruik van ieders kwaliteiten. Teamleden zijn intrinsiek gemotiveerd om scholing te volgen.  

Naar ouders 

Er is professioneel oudercontact, gebaseerd op visie. Ouders zien dat we goede resultaten halen en 

inhoudsvolle projecten doen. Het gesprek met ouders is gericht op de ontwikkeling van hun kind. 

 

Liefde 

In de klas 

Leerkrachten willen er zijn voor de leerlingen. Ze zijn betrokken, stimuleren en begeleiden de leerlingen in 

de klas en zien de leerlingen in de pauzes. Ze wijzen de leerlingen op het gebod om God lief te hebben 

boven alles en de naaste als onszelf. Er is gebed voor elkaar en meeleven met elkaar. Kinderen merken 

dat de onderlinge sfeer en verhoudingen in het team goed zijn.  

In het team 

Teamleden leven met elkaar mee op momenten van vreugde en zorgen en geven elkaar het gevoel er niet 

alleen voor te staan. Ze halen elkaar uit de werkdrukte en stimuleren elkaar het mooie van het 

leraarschap te blijven zien. Ze delen lessen en materialen.  

Naar ouders  

Teamleden houden elkaar hoog in het gesprek met ouders en stemmen de te volgen lijn af. 

Deze drie kernwaarden komen op verschillende manieren terug in dit Schoolplan.   
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Hoofdstuk 1 Beschrijving van de school 

1.1 Kenmerken van de Ds. Koelmanschool 

1.1.1. Adresgegevens  
Tapperstraat 1     Bestuursnummer: 50988  
4204 TR Gorinchem    Brinnummer: 06NX  
Tel.: (0183) 621645  
Email: info@koelmangorinchem.nl  
 
1.1.2 Ontstaan  
De Vereniging tot het verstrekken van Christelijk basisonderwijs op Reformatorische Grondslag te 
Gorinchem is opgericht op 28 juli 1972 en heeft één school onder haar beheer, namelijk de Ds. 
Koelmanschool. De school is gestart in 1974 en genoemd naar ds. Jacobus Koelman, een predikant die 
leefde in de tijd van de Nadere Reformatie en zich o.a. in zijn boek ‘De plichten der ouders’ nadrukkelijk 
heeft beziggehouden met het onderwijs en de Christelijke opvoeding. In ons onderwijs willen we de 
binding met de doelstellingen van de (nadere) reformatie onderstrepen (leer en leven). De noodzaak tot 
het oprichten van de vereniging en het stichten van een school ligt in de gevoelde noodzaak om de 
kinderen onderwijs te geven overeenkomstig Schrift en Belijdenis.  
 
1.1.3 Bestuursconcept 
Het bevoegd gezag wordt gevormd door het bestuur van de schoolvereniging. Het schoolbestuur werkt 
volgens het one tier model, wat inhoudt dat er een functionele scheiding is gemaakt tussen uitvoerende 
bestuurders enerzijds en toezichthoudende bestuurders anderzijds. De uitvoerende bestuursleden (ook 
wel het dagelijks bestuur genoemd) heeft als taak om de bestuurlijke taken uit te voeren, waarbij het 
management ook een belangrijke rol heeft. De toezichthoudende bestuurders (ook wel algemeen bestuur 
genoemd) houden toezicht op het bestuurlijk handelen van het bestuur. Hierin wordt de Code Goed 
Bestuur gevolgd. Het bestuur gaat zich in de komende jaren bezinnen op het bestuursconcept, waarbij er 
onderzocht wordt of het mogelijk is om meer bestuurlijke taken bij de directeur te beleggen, zodat de 
bestuursleden als collectief de toezichthoudende taak kunnen opnemen. Ook wordt in de komende jaren 
met behoud van de eigen identiteit gezocht naar mogelijkheden tot samenwerking met gelijkgezinde 
andere scholen/schoolbesturen en/of directies.  
 
1.2 Kenmerken directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel 

 

1.2.1 Directie en managementteam  
De directie wordt gevormd door de directeur. Hij is belast met de dagelijkse leiding van de school en is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. De bevoegdheden van 
de directeur zijn geregeld is in het managementstatuut. De directeur is volledig ambulant.  
De directeur vormt samen met de teamleiders het managementteam. De teamleiders hebben een 
vastgesteld takenpakket en voeren hun werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van de directeur 
en zijn gedeeltelijk ambulant om hun taken uit te voeren. Op dit moment wordt er gewerkt aan een 
nieuwe organisatiestructuur, waarin de teamleiders een duidelijke positie krijgen en verantwoordelijk 
worden voor een deel van het personeelsbeleid. De teamleiders worden integraal verantwoordelijk voor 
de voortgang en resultaten van hun team en rapporteren hierover aan de directeur.  
 
1.2.2 Leeftijdsopbouw van het personeel | taakverdeling  
Er zijn op 1-8-2019 34 personeelsleden verbonden aan de Ds. Koelmanschool. De gemiddeld gewogen 
leeftijd (GGL) is ongeveer 36 jaar. 5,5% van de totale personeelsinzet wordt besteed aan directietaken; 
83,2% aan lesgevende taken en 11,3% aan onderwijsondersteunende taken. 
1.3 Kenmerken leerlingen  
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1.3.1 Doelgroep  
De Ds. Koelmanschool is bedoeld voor kinderen van ouders die instemmen met de grondslag en de 
daaruit voortvloeiende levensstijl en tevens met de doelstellingen van de schoolvereniging, zoals deze 
verwoord zijn in de statuten.  
 
1.3.2 Voedingsgebied  
Veel kinderen die onze school bezoeken komen uit Gorinchem. Daarnaast komen er kinderen naar onze 
school uit Ameide, Andel, Boven-Hardinxveld, Brandwijk, Giessenburg, Goudriaan, Groot-Ammers, 
Hardinxveld-Giessendam, Hoornaar, Kedichem, Langerak, Meerkerk, Molenaarsgraaf, Nieuwpoort, 
Noordeloos, Ottoland, Schelluinen, Spijk, Sprang-Capelle, Tienhoven, Vuren, Waal en Werkendam. De Ds. 
Koelmanschool vervult dus duidelijk een streekfunctie.  
 
1.3.3 Analyse van gegevens  
De ouders van kinderen die onze school bezoeken, zijn vrijwel allemaal lid van één van de volgende 
kerkgenootschappen: Gereformeerde Gemeenten, Christelijke Gereformeerde Kerken, Protestantse Kerk 
in Nederland (Hervormd op Gereformeerde grondslag), Hersteld Hervormde Kerk, Oud Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland en Gereformeerde Gemeenten in Nederland.  
Onze school wordt, naar verwachting, op 1-10-2019 bezocht door 288 kinderen. We hebben geen 
allochtone kinderen, zodat onze doelgroep tamelijk homogeen is en vrijwel dezelfde kenmerken vertoont.  
We concluderen dat het percentage leerlingen met een gewicht, verhoudingsgewijs afneemt. Als gevolg 
hiervan is de laatste jaren de extra bekostiging ter bestrijding van onderwijsachterstanden gedaald. 
Bovendien zal in de komende jaren een andere manier van berekening van achterstanden ingevoerd 
worden, waarbij gekeken wordt naar meer kenmerken dan alleen het opleidingsniveau van de ouders. De 
effecten daarvan voor onze school zijn nog niet bekend.  
 
1.4 Het schoolgebouw  

Het schoolgebouw bestaat uit twee aaneengesloten gedeelten. De kleuterafdeling bestaat uit vier lokalen, 
een speellokaal, een kamer voor de onderwijsassistenten en een kamer voor de Intern Begeleider groep 
1-3.  
Het andere gedeelte is in 1986 gebouwd op het fundament van de voormalige Gildenschool die bij de 
jaarwisseling 1984/1985 gedeeltelijk in de as werd gelegd. Het bestaat uit negen lokalen die in de 15 

achterliggende jaren geheel gerenoveerd zijn, een ICT-lokaal en een kamer voor de onderwijsassistenten. 
In 2009 is het schoolgebouw fors uitgebreid.  
In 2014 zijn twee semipermanente units vervangen voor nieuwbouw. Er zijn tijdens de nieuwbouw 2 
lokalen diverse nevenruimten gerealiseerd. De school heeft op dit moment 15 lokalen.  
Het schoolplein bestaat uit een klein plein voor hoofdzakelijk de kleutergroepen en een groot plein voor 
de overige groepen. In 2014 is het gehele plein grondig gerenoveerd. 
In de laatste jaren zijn verschillende maatregelen genomen om de luchtkwaliteit in de school te 
verbeteren. Het doel is om in 2020 alle lokalen te voorzien van een nieuw luchtbehandelingssysteem.   
Ook worden er verschillende duurzame energiemaatregelen genomen. In de MOP zijn voldoende 
middelen opgenomen om deze maatregelen te nemen.  
 
1.5 Prognose: interne en externe ontwikkelingen  

Onze school werd per 1-10-2018 bezocht door 299 leerlingen. Onze verwachting is dat het aantal 
leerlingen dat onze school bezoekt in de komende jaren licht zal dalen, hoewel in het verleden is gebleken 
dat onvoorziene zaken voor een plotselinge wijziging t.o.v. de prognose kunnen zorgen. De landelijke en 
gemeentelijke bezuinigingen op het leerlingenvervoer vormen een risicofactor omdat ongeveer 20% van 
de leerlingen hiervan afhankelijk is. Daarnaast zijn uitgestelde en/of niet gerealiseerde 
nieuwbouwprojecten in de omgeving en demografische ontwikkelingen van invloed op ons 
leerlingenaantal. De inzet van de school is om het leerlingenaantal minimaal te stabiliseren. Dit doen wij 
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door in de eerste plaats goed onderwijs te geven met kwalitatieve leerkrachten en daarnaast door 
ondersteunende activiteiten als een goed pr-beleid. Echter, identiteit gaat voor ons boven kwaliteit.  
 

 

Bron: Prognose van Pronexus (juni 2019)  
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Hoofdstuk 2 Grondslag, visie en missie 

2.1 Levensbeschouwelijke grondslag  

De grondslag van de vereniging is verwoord in artikel 2 van de statuten:  
De vereniging is gegrond op het onveranderlijk Woord van God, naar de overzetting daarvan uit de 
oorspronkelijke talen, op last van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens besluit van 
de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in zestienhonderdachttien en zestienhonderdnegentien; 
nader uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld door voornoemde Synode  
 
De Bijbel en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid zijn het richtsnoer voor ons handelen. Wij 
geloven, op grond van de Bijbel, dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Door de 
zondeval is de mens onpeilbaar diep gevallen en verdient de eeuwige dood. God heeft in Zijn 
onbegrijpelijke liefde Zijn eigen Zoon naar de wereld gezonden. Door de werking van de Heilige Geest 
kunnen zondaren opnieuw geboren worden en tot bekering en geloof in Christus komen. Wanneer dat 
gebeurt gaat de mens weer beantwoorden aan het scheppingsdoel; God liefhebben boven alles en de 
naaste als zichzelf.  
Wij geloven dat God hiervoor leerkrachten kan én wil gebruiken, die de kinderen biddend, met 
bewogenheid en betrokkenheid onderwijzen in deze weg der zaligheid én voorbereiden op een plaats in 
de maatschappij.  
 
De opdracht tot het geven van onderwijs vinden wij in de Bijbel o.a. in Psalm 78 vers 1 – 7. Het gaat in 
Psalm 78 niet alleen om godsdienstonderwijs in beperkte zin, d.w.z. het overdragen van de leer van de 
kerk, de roeping van ouders m.b.t. de doopbelofte of het Bijbelse geschiedenisonderwijs, maar hier staat 
centraal de oproep aan het volk de leer te verkondigen. Bijbels gefundeerd onderwijs is vooral gericht op 
het doorgeven van de leer, het getuigenis, met het oog op:  

- geestelijke toerusting;  

- lofprijzing van Gods daden en geboden;  

- ontwikkeling/vorming van de jongeren als leden van de samenleving;  

- vormgeving en zingeving van denken en handelen in de samenleving.  
 
De keuze voor deze benadering heeft gevolgen voor de inhoud van het onderwijs:  

- Het maakt duidelijk dat het reformatorisch onderwijs altijd zal staan in het spanningsveld tussen 
de Bijbelse invulling en de heersende maatschappelijke eisen.  

- Er is in afhankelijkheid van de Heere steeds moed en volharding nodig om de vertaling van het 
eigen karakter, de eigen identiteit in de volle breedte waar te maken tegenover de druk van 
buitenaf. 

 
2.2 Visie van de school  

 
2.2.1 Visie op mens en kind  
Wij zien in de eerste plaats ieder kind als een uniek schepsel van God en heeft een unieke samenstelling 
van vermogens, talenten en eigenschappen meegekregen om daarmee God te dienen en ook de naaste. 
De volgende drie fundamentele punten stempelen onze visie op de mens en het kind: 
 
A. De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.  
Wij zien hierdoor de volgende consequenties voor ons onderwijs:  

- Het aanspreken van alle door God geschonken gaven en talenten. Het gaat dan niet alleen om de 
cognitieve gaven. Behalve het hoofd, dienen ook het hart en de handen hun geëigende plaats te 
krijgen. Daarbij dient de eenheid van de mens benadrukt te worden.  
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- De (jonge) mens moet als relationeel wezen benaderd worden. Daarmee wordt bedoeld dat hij of 
zij nooit los mag worden gezien van de relatie tot God, de naaste en het geschapene. Elk kind 
heeft God en de naaste nodig om die gaven en eigenschappen zodanig te ontplooien, dat ze 
worden aangewend tot eer van de Schepper en tot dienst van de naaste.  

- Het geeft een duidelijk zicht op de menselijke verantwoordelijkheid. Deze is altijd persoonlijk. Het 
verantwoordelijkheidsbesef ontstaat door de leerling Gods Woord met haar eis, opdracht en 
belofte voor te houden, hem te leren (beperkte) verantwoordelijkheid te dragen overeenkomstig 
leeftijd en mogelijkheden en door in gezin en school mogelijkheden voor het dragen van eigen 
verantwoordelijkheid te bieden. 
  

B. Door de zondeval is de schepping ten diepste verwoest. De mens is het beeld van God in engere zin 
verloren, te weten kennis, gerechtigheid en heiligheid. De gevolgen van de zondeval zijn ingrijpend: er 
is een onwil en een onmacht ten goede. De verhouding tussen de mens en God is verbroken.  
We zien dat de omgang met de medemens en de schepping wordt gekenmerkt door totale 
verdorvenheid. De zondeval en de doorwerking daarvan hebben grote betekenis:  

- Door de zonde is er verschil in de gaven die ieder heeft en moeten wij ons inspannen om leerstof 
te begrijpen. Ons verstand is door de zonde beperkt en verduisterd.  

- Als kinderen zondigen, mogen wij dat niet goedkeuren. Maar vanuit het Bijbels gegeven dat wij 
geneigd zijn tot het kwade kan er wel een “Bijbels” begrijpen zijn.  
 

C. Dankzij Gods algemene genade wordt de doorwerking van de zonde getemperd. Dankzij Gods 
bijzondere genade kan de verhouding tot God weer hersteld worden.  
Deze visie op Gods bijzondere genade leidt tot een opvoedingsdoel, dat aangeduid wordt als “het 
opvoeden in de vreze des Heeren tot de vreze des Heeren”. Het opvoedingsdoel kan nooit bereikt worden 
door menselijke inspanningen: het is totaal afhankelijk van Gods zegen. Het opvoedingsdoel wordt wel 
nagestreefd in de weg van het gebruik van de middelen. In dat opzicht is er sprake van een grote 
verantwoordelijkheid. De leerlingen moeten worden opgevoed om aangesproken te kunnen worden op 
hun verantwoordelijkheid voor de gezindheid van het hart, voor hun houding en voor alle uitingsvormen.  
 
2.2.2 Visie op het personeel  
Wij zien de personeelsleden als gezagsdragers, identificatiefiguren en (mede)opvoeders die zeggenschap 
hebben over kinderen omdat de Heere dat van hen vraagt. De leerkracht zien we specifieker getypeerd in 
de:  

- herder die zorg draagt voor de leerlingen en beschermt hen tegen fysieke bedreigingen;  

- tuinier die iedere leerling de juiste zorg geeft;  

- leraar die gericht is op het overdragen van kennis, vaardigheden, houding en inzicht en de 
vorming van de leerling (verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, geweten);  

- gids die de weg wijst, bij de hand neemt en leerlingen leidt om de betekenis te begrijpen van de 
dingen om hen heen;  

- profeet die leerlingen onderwijst over God en Zijn Woord met het doel dat zij hun vertrouwen op 
God zullen stellen, in Hem gaan geloven en Hem zullen liefhebben en dienen.  

 
2.2.3 Visie op de ouders en verzorgers  
Wij zien ouders een primaire (opvoedings)verantwoordelijkheid hebben voor de kinderen die God aan 
hen heeft toevertrouwd, maar ook als opvoeders die de eerste onderwijskundige verantwoordelijkheid 
aan de school hebben overgedragen. Wij zien ouders een eigen professionaliteit hebben, die wij door een 
optimale samenwerking benutten ten bate van de kinderen. 
 
 
2.2.4 Visie op onderwijs  
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Ons verlangen en grote doel is dat alle personeelsleden, in samenwerking met ouders, met bewogenheid 
en betrokkenheid kinderen onderwijzen in de weg der zaligheid, opdat ze in leer en leven Gods eer 
bedoelen, Hem liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. Daar is ons onderwijs uiteindelijk 
hoofdzakelijk op gericht.  
Daarnaast willen wij kinderen door goed en compleet onderwijs voorbereiden en toerusten voor een 
plaats in de maatschappij, waarin ze zelfstandig en vaak in samenwerking met anderen en anders 
denkenden op identiteitsgebied een taak moeten en mogen verrichten.  
Vanuit de genoemde identiteitspunten streven wij naar een school waarin rust en orde actief bevorderd 
worden.  
 
2.2.5. Visie op de maatschappij en burgerschap 
Wij zien om ons heen een snel veranderende, geseculariseerde, pluriforme en multiculturele 
maatschappij met onchristelijke en antichristelijke invloeden, die voor een groot deel via de moderne 
media invloed op de kinderen uitoefent. Wij willen onze kinderen binnen de relatief veilige kaders van de 
basisschool voorbereiden om vanuit een christelijke, Bijbelse levenshouding te participeren in deze 
samenleving. Hiervoor onderneemt de school verschillende burgerschapsactiviteiten, ingekaderd binnen 
onze levensbeschouwing.  
 
2.3 Missie van de school  

 

2.3.1 Algemeen  
Onze school gaat uit van een vereniging. De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van 
basisonderwijs overeenkomstig de grondslag en tracht dit te bereiken door de instandhouding van de Ds. 
Koelmanschool en door andere wettige middelen, welke ter bereiking van het doel bevorderlijk kunnen 
zijn.  
Als reformatorische basisschool staan we middenin een veranderende maatschappij. Onze kerntaak 
houdt in dat we al onze leerlingen kwalitatief goed onderwijs geven, binnen de eerdergenoemde 
levensbeschouwelijke kaders.  
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel 
beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het 
individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend en 
vertrouwd weet. We streven naar een pedagogische relatie, die gericht is op de totale ontwikkeling en 
vorming van het kind, waarbij elk kind tot zijn recht komt en waar elke leerling zich op zijn plaats voelt.  
 
2.3.2 Identiteit  

- We onderwijzen de kinderen met bewogenheid, betrokkenheid en afhankelijkheid in de weg der 
zaligheid, zodat ze in leer en leven de eer van God bedoelen, Hem liefhebben boven alles en de 
naasten als zichzelf. (Het hoogste doel van ons leven)  

- Dit doen we door ze te onderwijzen in de onder het kopje ‘grondslag’ genoemde punten.  

- We spreken de kinderen aan op alle door God geschonken gaven en talenten.  

- We leren de kinderen zich te verwonderen over de door God geschapen wereld en hier zorg voor 
te dragen.  

- We geven de kinderen inzicht in de werking en invloed van de moderne media en begeleiden hen 
om een kritische houding te vormen t.a.v. de verschillende uitingen daarvan.  

 
2.3.3 Personeel  

- Er werken op onze school leraren die de grondslag en identiteit van de school van harte 
onderschrijven en deze in leer en leven uitdragen.  

- De leraren zorgen voor goede contacten en communicatie, zowel onderling, als met kinderen, 
ouders en externen.  
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- De leraren zijn actief betrokken bij teamscholingen en werken actief aan persoonlijke 
beroepsontwikkeling en professionalisering.  

- De leraren werken vanuit de kernwaarden liefde, discipline, persoonlijke ontwikkeling, 
collegialiteit en deskundigheid. We vatten dit samen in het begrip ‘vakmanschap’.  

 
De leraren herkennen zich in de onder 2.2.2 genoemde typeringen en voelen zich geroepen om daar 
dagelijks invulling aan te geven.  

- De leraren weten dat ze vanuit de roeping tot rentmeesterschap verantwoordelijk zijn ten aanzien 
van de toevertrouwde taken en gemaakte afspraken.  

- Bestuur en directie dragen zorg voor goed werkgeverschap. Dit komt tot uiting in de zorg voor 
ieder personeelslid.  

 
2.3.4 Ouders en verzorgers  

- Wij werken actief aan een goed oudercontact en een goede samenwerking vanwege onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid wat betreft vorming en opvoeding van de leerlingen. 
Daarnaast maken we ouders bewust van het belang van verkeersveiligheid en een goede relatie 
met de buurt. 

 
2.3.5 Onderwijs 

De onderstaande principes voor goed kwalitatief onderwijs dragen wij uit. Wij zoeken een voortdurende 
balans tussen de cognitieve – en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Een heldere 
structuur en ononderbroken leerlijn vormen voor ons de basis voor goed onderwijs.  

- Wij zorgen voor een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat waarin de waarden liefde, 
acceptatie, respect, discipline, gehoorzaamheid, duidelijkheid, verwondering en uitdaging leidend 
zijn.  

- Wij zorgen voor een rustig, regelmatig en doelmatig klassenmanagement.  

- Wij zorgen voor betrokkenheid van alle leerlingen en gebruiken de leertijd effectief. Leggen uit 
waarom we handelen zoals we handelen en controleren of de leerlingen het begrijpen.  

- Wij motiveren kinderen voor hun leertaak door, zo veel mogelijk aan te sluiten bij de leef-en 
belevingswereld van de leerlingen.  

- Wij creëren waar mogelijk rijke leeromgevingen, waarbij aandacht is voor de verschillende gaven 
en talenten van de kinderen.  

- Wij zorgen voor afwisselende werkvormen en een taakgerichte werksfeer.  

- Wij zorgen voor een goede interactie, waardoor wij leerlingen laten meedenken en meedoen.  

- Wij begeleiden kinderen in hun zelfstandigheid en motivatie en verantwoordelijkheidsbesef.  

- Wij stemmen zoveel als mogelijk af op de verschillen tussen leerlingen en bevorderen het 
nadenken over verschillende oplossingsstrategieën.  

- In het kader van Passend Onderwijs verzorgen wij, binnen de kaders van ons 
ondersteuningsprofiel, voor zoveel mogelijk leerlingen identiteitsgebonden, thuisnabij onderwijs.  

 
2.3.6 De maatschappij  

- Wij leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving en bevorderen een 
actieve deelname aan de samenleving.  

- Wij brengen de leerlingen meningsuiting / kennis bij m.b.t. diversiteit in de samenleving, de 
democratische rechtstaat, vrijheid van gelijkwaardigheid, begrip voor anderen en 
verdraagzaamheid ten einde de leerlingen voor te bereiden op een positieve, kritische participatie 
in de samenleving.  

- Dit alles doen wij vanuit de Bijbelse kaders, Gods Woord vormt daarbij de bron voor ons 
handelen.  

 
2.3.7 Samenvatting missie  
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De missie van de school formulieren we als volgt 
 

Christelijk onderwijs met oog en hart voor het kind 
 

De slogan van de school is;  

Geleid door Gods Woord; 
Gericht op het kind; 

Gelet op ieders gaven. 
 

2.4 Bewaking levensbeschouwelijke identiteit  
Om de levensbeschouwelijke identiteit te waarborgen hebben we de volgende doelen/afspraken 
vastgelegd op de kwaliteitskaart ‘Levensbeschouwelijke identiteit’.  

 De leraren werken vanuit de grondslag en het identiteitsprofiel van de school.  

 De school heeft haar visie op de levensbeschouwelijke identiteit helder geëxpliciteerd.  

 De leraren laten zich inspireren door de Bijbel.  

 De leraren besteden in hun lessen expliciet aandacht aan Bijbelse normen en waarden.  

 De leraren besteden aandacht aan kennis van de Bijbel.  

 De leraren houden in hun onderwijs rekening met de uniciteit van het kind.  

 De leraren besteden dagelijks aandacht aan het elkaar ontmoeten.  

 De school besteedt expliciet aandacht aan vieringen van heilsfeiten.  

 De school verbindt haar levensbeschouwelijke identiteit aan een pedagogische visie.  
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Hoofdstuk 3 Onderwijskundig beleid 

3.1 Burgerschap 

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke 
ontwikkeling van de leerlingen vanuit onze identiteit zoals deze in het vorige hoofdstuk is uiteengezet. We 
handelen vanuit ons basisprincipe wat in de Bijbel als volgt wordt samengevat: De tien geboden houden 
ons voor dat we God lief dienen te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. We doen dit omdat we 
onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers - geworteld in de eigen identiteit - in de 
samenleving van de 21e eeuw. Ze dienen goed voor zichzelf te kunnen zorgen en goed  te kunnen omgaan 
met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). Dit is verder verwoord in het 
document burgerschap en integratie. 
 
3.2 Aanbod en onderwijstijd 

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden 
we een passend aanbod dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons 
aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en 
bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. We streven ernaar de Cito-scores op peil te houden (volgens 
onze eigen streefnormen) en de onderwijskwaliteit blijvend te verdiepen. Onze school biedt de wettelijke 
verplichte onderwijstijd aan, waarbij een efficiënte spreiding van vakanties wordt gerealiseerd. Onze 
school kent een ‘traditioneel’ model voor onderwijstijd, waarbij er in de bovenbouw meer onderwijstijd 
wordt gerealiseerd dan in de onderbouw. Elke woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij. De kleuters 
hebben daarnaast ook nog andere momenten vrij.  De komende jaren evalueren we de verdeling van de 
onderwijstijd in de onderbouw en ontwikkelen hier beleid op.  
 
3.3 Visie op het jonge kind 

Onze school heeft een duidelijke visie ontwikkeld op het jonge kind, deze visie wordt in de komende jaren 
nog verder doorontwikkeld. In de groepen 1 en 2 staat de leerkracht een brede persoonsontwikkeling 
voor van jonge kinderen. Om dit vorm te kunnen geven wordt er thematisch gewerkt. Het accent binnen 
dit onderwijs ligt op het aansluiten bij de ontwikkeling van het jonge kind en het zoeken naar 
betekenisvolle activiteiten die passen in de zone van de naaste ontwikkeling, zodat er een grote 
betrokkenheid ontstaat bij de leerlingen. Spel is hiervoor de leidende activiteit. Een jong kind dat naar 
school komt, is een kind dat veel kán leren en graag wíl leren. Het leert vanuit de intrinsieke motivatie, 
van binnen naar buiten. Door te spelen leert een kind de wereld begrijpen. Dit spel vindt zowel in de klas  
als op het plein plaats. In dit spel moet het jonge kind gestuurd worden. Dit betekent niet dat de 
leerkracht het spel afbreekt, maar dat zij mee gaat spelen in het spel van het kind en tijdens dat spel 
nieuwe elementen toevoegt. 
Binnen het thematisch werken is het belangrijk dat er voldaan wordt aan de basisbehoeften van het jonge 
kind. Het is van groot belang dat het kind zich veilig voelt. Hiervoor is een warm pedagogisch klimaat en 
een duidelijke structuur nodig. Zo kan de leerling een relatie opbouwen met leerkracht/medeleerlingen. 
Het is van belang dat een leerling een gezond zelfvertrouwen ontwikkelt  en ruimte krijgt om zelf keuzes 
te maken, dat het geprikkeld wordt om te leren en nieuwe dingen te ontdekken door de rijke 
leeromgeving.   
Bij thematisch werken kunnen de leerinhouden op verschillende niveaus worden aangeboden. De inhoud 
van de hoeken kan gewisseld worden (ontwikkelingsmateriaal, themamateriaal, materiaal uit de 
dagelijkse leefwereld van het kind). Er kunnen open opdrachten gegeven worden en het kind kan de eigen 
activiteiten plannen. Binnen bepaalde grenzen draagt het kind verantwoordelijkheid met betrekking tot 
het eigen werk.  
Het jonge kind leert sprongsgewijs. Het is belangrijk dat er voldoende materialen en hoeken zijn waarin 
op allerlei verschillende manieren en op verschillende niveaus geleerd kan worden, zodat het kind kan 
exploreren, experimenteren en het handelen vorm kan geven. Een kind krijgt op deze manier de 
gelegenheid om zich op eigen tempo te ontwikkelen en om te leren. 
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Van de leerkracht onderbouw wordt verwacht dat zij kennis heeft  van de lichamelijke, zintuigelijke en 
emotionele ontwikkeling van het jonge kind, zodat zij de activiteiten kan afstemmen op haar groep. Een 
belangrijke vaardigheid van de leerkracht is het kunnen denken vanuit de denkkaders van het kind, zodat 
ze zich in de wereld van het kind kan inleven. In samenspraak met de leerlingen kan het thema worden 
ontworpen. Het is van belang dat de leerkracht het kind volgt en haar manier van werken en 
communicatie aanpast aan die van het jonge kind, vervolgens kan de leerkracht nieuwe aspecten 
toevoegen.  
De leerkracht heeft zicht op de kinderen, die extra onderwijsbehoeften hebben en past daar het 
onderwijs aan op aan.  
Samen leren en ontwikkelen is van groot belang. Het is nodig dat de leerkracht samenwerking laat 
ontstaan tussen leerlingen onderling, leerkracht en leerling. Leerlingen zien dat leerkrachten onderling 
samenwerken en krijgen hierdoor het goed voorbeeld. Zo ontstaat er een veilige en prettige 
leeromgeving.  
 

3.4 Vakken en methodes 

De vakken, methodes en toetsen die we gebruiken zijn hieronder vermeld. Voor taalonderwijs gebruiken 
we in groep 3 nu nog de methode Taalfontein. Vanaf Schooljaar 2019-2020 gaan we werken met 
Taaloceaan.  
 

Vak Methode/materialen 

Aardrijkskunde Geobas, 3e versie (groep 5 t/m 8)  

 Atlassen 

Engels My name is Tom  

Expressie Uit de Kunst 

 Dat is kunst 

Godsdienst Hoor het Woord 

 Bijbels met uitleg (groep 5 t/m 8) 

 Psalmboekjes  

 Boekjes Namen en Feiten 

 Leer uw kind (Heidelbergse Catechismus) 

Lichamelijke opvoeding Bewegen samen regelen 

Muzikale vorming Meer met muziek!  

Natuuronderwijs Wijzer door Natuur en Techniek (groep 5 t/m 8) 

Nederlandse taal TaalOceaan (groep 3) 

 Taal Actief (groep 4 t/m 8) 

 Klassenbibliotheek Taal Actief  

 Boeken leeskasten 

 Woordenboeken  

 Nieuwsbegrip (lessen en toetsen) 

Rekenen en Wiskunde De Wereld in Getallen 

Sevo Wonderlijk gemaakt 

Schrijven Klinkers (groep 3 t/m 6)  

Sociale redzaamheid 
 

Klaar…over! (verkeer) 
Goed Gedaan! (SoVa) 

Studievaardigheden Blits 

Vaderlandse Geschiedenis Venster op Nederland 

Wereldoriëntatie Wijzer! (groep 3 – 4) 
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Verder gebruiken wij diverse bronnenboeken, zowel bij de kleuters (rekenen en taal) als voor het 
gymonderwijs.  
 
3.4.1 Taalleesonderwijs 
Op de Ds. Koelmanschool vinden wij het belangrijk dat leerlingen goed leren lezen. Het is een 
basisvaardigheid voor het leven. Leerlingen worden gestimuleerd om zowel op school als thuis veel 
leeskilometers te maken. Wanneer leerlingen technisch goed kunnen lezen, is het mogelijk om de 
aandacht van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen te verleggen. We beseffen dat leerlingen in deze 
21e eeuw met grote regelmaat in aanraking komen met digitale middelen. De ontlezing neemt toe. Op de 
Ds. Koelmanschool kiezen we daarom bewust voor papier. We zien dat leerlingen zich daardoor beter 
kunnen concentreren en dat het mogelijk is om ‘met de pen in de hand’ te lezen’. De didactiek die we 
voor begrijpend lezen toepassen komt overeen met de werkwijze van Close Reading. 
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt daarom veel aandacht in ons curriculum. Door middel van het 
invoeren van een nieuwe taalmethode in de midden- en bovenbouw is een positieve impuls gegeven aan 
het taalonderwijs. Leerkrachten ontwikkelen zich in het geven van effectieve instructies waarin modellen 
en voordoen een belangrijke plaats innemen. Vervolgens krijgen leerlingen de tijd om het op eigen niveau 
te verwerken. Er is een werkgroep die de voortgang en resultaten van taal en spelling bespreekt en beleid 
uit gaat zetten voor de plusgroep. In borgingsdocumenten hebben we beschreven hoe we omgaan met 
leerlingen met taalachterstand. In het algemeen krijgen zij extra instructie, extra aanbod en extra tijd. De 
methode Taaloceaan wordt in de komende schoolplanperiode ingevoerd in groep 3 als vervanging voor 
de methode Taalfontein groep 3. Er is een niet actueel taalbeleidsplan, dat in het komende cursusjaar 
wordt herzien.  
Ook in de kleuterbouw is taal een dagelijkse onderdeel van het lesaanbod, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van de doelen van het OVM. De komende jaren verdiepen we ons in goed taalonderwijs bij kleuters. We 
gaan daarbij werken aan ‘wat is voor ons een goede taalles’ en daarbij het ontwerpen van inhoudsvolle 
taalactiviteiten in het hoekenspel.   
 
3.4.2 Rekenen en wiskunde 
Op de Ds. Koelmanschool vinden wij effectief rekenonderwijs van groot belang. We bieden rekenen 
daarom op traditionele manier aan. De leerstof wordt systematisch en doelgericht aangeboden, waarbij 
er duidelijke leerdoelen zijn die op een eenduidige en stapsgewijze manier worden aangeleerd. Expliciete 
Directe Instructie (EDI) speelt daarin een centrale rol en leerlingen krijgen meer eigen 
verantwoordelijkheid naarmate ze de leerstof beter beheersen. Er is veel aandacht voor het aanleren van 
de rekenbewerkingen. Pas later worden ze toegepast in verhaal- en contextsommen. Na een effectieve 
begeleide inoefening controleert de leerkracht wie het lesdoel al beheerst en wordt er een verlengde 
instructie aangeboden voor leerlingen die het lesdoel nog niet beheersen. We vinden het echter ook van 
belang dat de sterke rekenaars (blijven) groeien. Daarom besteden we regelmatig tijd aan verdiepende 
instructie in de klas en werken we met Rekentijgers / Kien buiten de klas. Dit omdat we overtuigd zijn dat 
iedere leerling behoefte heeft aan instructie en erkenning van het niveau. Naast het aanleren van de 
rekenbewerkingen is er veel oog voor automatisering. Schoolbreed wordt veel gesproken over en gewerkt 
aan extra automatisering.  
 
Nieuwe leerkrachten volgen een cursus voor het geven van Expliciete Directe Instructie. Verder wordt er 
jaarlijks met behulp van de rekencoördinator aandacht besteed aan het onderhoud en de verdieping bij 
de teamleden die al langer met dit concept werken. We doen dit zoveel mogelijk in effectieve vormen van 
overleg waarbij de teamleden actief met elkaar in gesprek zijn over het onderwijs en van elkaar leren. De 
rekencoördinator en teamleiders leggen klassenbezoeken af waarin met behulp van een kijkwijzer 
concreet waarneembaar leerkrachtgedrag per lesfase wordt waargenomen. Hierdoor is het mogelijk om 
de kwaliteit van de rekenlessen meetbaar te maken en het gesprek er over aan te gaan. Op deze manier 
werken we samen aan kwaliteitsverbetering.  
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Er wordt, waar het kan, gebruikt gemaakt van EDI in de onderbouw. Dit is niet altijd mogelijk omdat 
sommige leermomenten spontaan ontstaan (denk aan bepaalde begrippen die ter sprake komen). Dit 
vraagt goede leerkrachtvaardigheden. In de midden- en bovenbouw is er gewerkt aan automatiseren. Bij 
de kleuters kan hier nog winst behaald worden. Er wordt gedacht aan de inzet van de methode ‘Met 
sprongen vooruit’ in de onder- en middenbouw. Dit kan eventueel ook uitgebouwd worden naar de 
bovenbouw.  
 
3.4.3 Wereldoriëntatie  
Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze 
leerlingen breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer. Daarnaast komt het nieuws dagelijks aan de orde in de 
klas. De leerlingenpopulatie van onze school bestaat voor een gedeelte uit doeners. Om aan te sluiten bij 
de leerstijlen van de leerlingen worden in de komende schoolplanperiode de mogelijkheden van 
zaakvakkenintegratie en/of thematisch werken verkend. Zodoende komt er samenhang binnen de 
zaakvakken. Om aan te sluiten bij de leerstijlen en intelligentie van de leerlingen, kan 'thematisch werken' 
een belangrijk rol vervullen. Daarbij is er voldoende uitdaging voor praktisch en theoretisch ingestelde 
leerlingen. Bij de kleuters wordt thematisch gewerkt, zodat wereldoriëntatie handen en voeten krijgt in 
de onderbouw. Deze positieve ervaringen kunnen worden gebruikt om wereldoriëntatie in de andere 
groepen vorm te geven.  
 
3.4.4 Gymonderwijs 
Het gymonderwijs heeft onze bijzondere aandacht in de komende jaren. Er ontbreekt een doorgaande lijn 
wat betreft de gymlessen. De komende jaren gebruiken we om een doorgaande lijn te ontwikkelen voor 
de gymlessen in de onder-, midden- en bovenbouw. We hebben te maken met een afname in het aantal 
leerkrachten met een gymbevoegdheid. Om het gymonderwijs komende jaren te kunnen blijven geven, 
wordt uitgezocht hoe we het aantal leerkrachten met gymbevoegdheid kunnen laten toenemen of dat we 
moeten gaan werken met een (externe) vakdocent.  
 
3.5 Pedagogisch - didactisch handelen  

Wij hebben voor het pedagogisch-didactisch handelen als team een visie ontwikkeld en deze vertaald in 
een deskundigheidsprofiel. De leraren weten daardoor wat “goed” onderwijs inhoudt. Tevens hebben we 
vanuit onze identiteit omgangsregels opgesteld voor leerlingen en leerkrachten. Ons 
deskundigheidsprofiel en onze omgangsregels vormen het hart van ons personeelsbeleid. Het 
pedagogisch handelen kenmerkt zich door de woorden: relatie, veilig, respectvol, zelfstandigheid en 
eigenaarschap. Het didactisch handelen is te typeren met de kernwoorden: actief, (directe) instructie, 
samenwerken(d), veel oefenstof en doelgericht. Daarbij kiezen wij bewust voor het ‘traditionele’ 
leerstofjaarklassensysteem. Wij zien dit als een geschikte organisatievorm om vanuit onze visie en 
uitgangspunten het onderwijs vorm te kunnen geven. De funderende kernprincipes hierbij zijn liefde, 
vakmanschap en discipline.  
 

3.6 Ononderbroken ontwikkeling 

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te 
maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk 
is. Onze leraren zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling 
nauwkeurig met behulp van het LVS ParnasSys (cognitieve ontwikkeling) en het LVS Zien (sociale 
ontwikkeling). Omdat we opbrengstgericht werken, vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze 
doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig 
geven we de leerlingen extra ondersteuning. In het zorgplan staat onze zorgstructuur uitgebreid 
beschreven. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke basisondersteuning we 
kunnen leveren en welke extra ondersteuning. 
Bij de kleuters wordt OVM (Ontwikkelingsvolgmodel) gebruikt, maar dit voldoet nog niet helemaal aan de 

praktische wensen. In deze schoolplanperiode gaat de onderbouw zich verdiepen in verschillende 
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leerlingvolgsystemen voor kleuters waarbij vooral gekeken wordt naar één systeem waaruit gewerkt kan 

worden.  

3.7 Toetsing 

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we 
de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem en ZIEN! In de groepen 1 en 2 wordt 
het observatiesysteem van Memelink gebruikt. De resultaten worden ingevoerd in het 
leerlingvolgsysteem. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde toetsagenda en geldende 
voorschriften. Ouders worden via het rapport geïnformeerd over de toetsresultaten. In leerjaar 8 doen 
alle leerlingen mee aan de CITO Eindtoets. Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor hun kind.  
 
3.8 Resultaten 

We streven naar goede en haalbare opbrengsten, met name voor de kernvakken. We achten het van 
belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden 
tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school werken we resultaatgericht: we beschikken 
over normen voor de eindtoets, de tussentoetsen en de sociale resultaten. Jaarlijks maken we een 
overzicht van normen en toetsuitslagen. Leerkrachten meten met bloktoetsen en methodetoetsen waar 
de leerlingen staan in de ontwikkeling. Aan de hand van deze metingen wordt gekeken wat op 
groepsniveau en op individueel niveau noodzakelijk is. Hier wordt met de duo- of parallel collega over 
gesproken en aan gewerkt. Op basis van een analyse stellen we interventies vast, deze worden verwerkt 
in groepsplannen (rekenen). Daarnaast beschikken we over een overzicht met andere kengetallen. Om de 
ononderbroken ontwikkeling te waarborgen hanteren we normen voor verlengen,  zittenblijven  en 
schoolloopbaan. Als de normen overschreden worden, stellen we interventies vast. Via de systematiek 
van planmatig werken zorgen we ervoor dat de analyse en interventies via een kwaliteitscyclus verlopen.  
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Hoofdstuk 4 Personeelsbeleid 

4.1 Doelen en uitgangspunten  

Goed personeelsbeleid houdt voor ons in: het regelmatig en systematisch afstemmen van inzet, kennis en 
bekwaamheden van alle medewerkers op de school en is dienstbaar aan de grondslag en doelstellingen, 
zoals verwoord in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2 hebben we ook geformuleerd wat onze visie en missie is 
t.a.v. het personeel. Naast de eerder beschreven missie hebben we de onderstaande doelen en kaders 
geformuleerd:  

 Het personeel heeft een dienstbare houding.  

 Elk personeelslid geeft door visie en levenshouding blijk mee te werken aan de vormgeving van 
christelijk onderwijs in deze tijd, vanuit de onderschreven grondslag van de school.  

 We willen de individuele talenten van werknemers benoemen, waarderen, inzetten en 
ontwikkelen, zodat iedere collega de juiste zorg en aandacht krijgt.  

 De personeelsleden zijn met elkaar verantwoordelijk  voor een goede en open werksfeer.  

 Van de personeelsleden verwachten we consequent gedrag, een ieder heeft zijn focus bij een 
positief pedagogisch klimaat binnen en buiten de groep.  

 Ieder personeelslid werkt mee aan het bereiken van de missie en ambities van de school en de 
daaraan gekoppelde doelen. Hiervoor is een actieve en ontwikkelingsgerichte, lerende houding 
nodig.  

 De personeelsleden hebben niet primair hun eigen ontwikkeling op het oog; maar de eigen 
individuele ontwikkeling staat in verbinding met de organisatiedoelstellingen.  

 De personeelsleden zijn in staat om onderwijs op maat te bieden en gebruiken daartoe de hun ter 
beschikking staande instrumenten.  

 
De bovengenoemde doelen komen jaarlijks aan de orde bij de POP-gesprekken, de 
functioneringsgesprekken en/of de beoordelingsgesprekken.  
 

4.2 Leiding geven 

Onze school wordt geleid door de directeur, die daarbij ondersteund wordt door drie teamleiders. Samen 
vormen zij het managementteam (MT). Kernwoorden bij het leiding voor een directeur en teamleiders 
zijn: organiseren, faciliteren en ontwikkelen. Het MT zorgt ervoor dat de leraren voldoende tijd en 
middelen hebben om hun werk goed te doen en dat de medewerkers zichzelf ontwikkelen. De 
medewerker is zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling, maar het MT heeft daarbij een 
belangrijke stimulerende en faciliterende taak. Het MT wil zoveel als mogelijk de onderwijsontwikkeling 
van ‘onderaf’ vormgeven, er wordt daarom veel geïnvesteerd in het ophalen van informatie binnen het 
team. Om draagvlak te creëren denkt en praat het team mee over het beleid van de school, waarbij eigen 
initiatief en inbreng wordt gesimuleerd. Uiteindelijk stelt het MT het beleid vast. Bij de samenstelling van 
het leidinggevend kader wordt rekening gehouden met de evenredige vertegenwoordiging van zowel man 
als vrouw.   
 
Onze doelen en kaders op het gebied van leiding geven zijn:  

 Het MT is deskundig en ontwikkelt (innovatief) beleid op grond van strategische keuzes.  

 Het MT kan beleid operationaliseren en implementeren.  

 Het MT accepteert teamleden zoals ze zijn en wordt door de teamleden geaccepteerd.  

 Het MT geeft teamleden voldoende ruimte en het gevoel dat ze waardevol zijn.  

 Het MT communiceert in voldoende mate en op een goede wijze met het team.  

 Het MT schept voorwaarden voor een functioneel en plezierig werkklimaat.  

 Het MT stimuleert eigen initiatieven van teamleden en ondersteunt hen in voldoende mate.  

 Het MT (met name de directeur) heeft voldoende delegerend/coördinerend vermogen.  

 Het MT heeft een doelmatig systeem voor beheer en organisatie en organiseert de dagelijkse 
gang van zaken adequaat.  
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 De directeur heeft een belangrijke rol in het creëren van samenhang in de organisatie. Hij 
doorziet daarvoor de processen en weet personeelsbeleid als een instrument in te zetten om de 
verbinding tussen personeel en organisatiedoelen te realiseren. 

 De inhoudelijke onderwijsontwikkeling vindt plaats door vakspecialisten. Deze specialisten 
hebben een expertrol op de inhoud van het onderwijs, adviseren het MT en hebben een 
voortrekkersrol binnen de school binnen ‘hun’ specialisme. In de komende jaren wordt de rol van 
specialisten (of: coördinatoren) verder uitgebreid. Daarbij wordt ook gedacht aan specialisten die 
op tijdelijke basis een onderwijsinhoudelijk project begeleiden.  
 

4.3 Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid en professionalisering  

Het personeelsbeleid op onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. We kunnen 
daarom spreken van een ontwikkelingsgericht personeelsbeleid. De bedoelde ontwikkeling is gekoppeld 
aan de visie en missie van de school en de gestelde collectieve doelen. Wij volgen de bekwaamheidseisen 
zoals die door het ministerie zijn vastgesteld (in het besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel). 
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen: 

a. vakinhoudelijke bekwaamheid; 
b. vakdidactische bekwaamheid; en  
c. pedagogische bekwaamheid.  

 
Wij werken deze bekwaamheidseisen uit in de volgende kernpunten en vullen het aan met een 
identiteitsaspect: 

 Handelen vanuit de identiteit;  

 Vakmatige beheersing;  

 Pedagogisch handelen;  

 Didactisch handelen;  

 Zorg voor leerlingen;  

 Communicatie;  

 Gerichtheid op kwaliteit;  

 Gebruik leertijd;  

 Opbrengstgerichtheid;  

 Professionele instelling.  
 
De schoolleiding heeft de instrumenten om de (persoonlijke) ontwikkeling van de medewerkers te 
stimuleren, vastgelegd in het document ‘Gesprekkencyclus IPB’. Een aantal van deze instrumenten –zoals 
POP, bekwaamheidsdossier, functionerings-en beoordelingsgesprekken –worden in deze paragraaf verder 
uitgewerkt. Tevens beschikken we over een handboek P&O en een beleidsplan ‘Leeftijdsgericht 
personeelsbeleid’. Wel moet geconstateerd worden dat deze documenten verouderd zijn. In deze nieuwe 
schoolplanperiode zal het gehele personeelsbeleid herzien worden (zie de uitwerking hiervan in het 
hoofdstuk ‘strategische keuzen’). We zetten in op het creëren van een stabiel team, waarbij er voldoende 
borging van de kennis is.  
 
4.3.1 Gesprekkencyclus en bekwaamheidsdossier 
In het kader van ontwikkelingsgericht personeelsbeleid worden met alle teamleden afzonderlijk 
gesprekken gevoerd. De gesprekkencyclus bestaat uit het doelstellingengesprek (ter voorbereiding op het 
persoonlijk ontwikkelingsplan); het voortgangsgesprek (gedurende de looptijd van het persoonlijk 
ontwikkelingsplan); het evaluatiegesprek (aan het einde van de looptijd van het persoonlijk 
ontwikkelingsplan); het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. In sommige gevallen vallen 
deze gesprekken samen. In de ‘gesprekkencyclus IPB’ is de gesprekkencyclus nader uitgewerkt.  
Het bekwaamheidsdossier is een document dat door de personeelsleden zelf wordt bijgehouden en 
jaarlijks ter sprake komt tijdens het functioneringsgesprek.  
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4.3.2 Professionalisering 
De nascholing is gericht op de schoolontwikkeling en daarvoor opgestelde doelen. Voor een groot 
gedeelte vindt de professionalisering op teamniveau plaats. Leren van en met elkaar vinden we erg 
belangrijk. Daar waar het nodig en wenselijk is zal het individueel plaatsvinden. Professionalisering vindt 
ook plaats door begeleiding en coaching op de werkvloer, al dan niet ondersteund met School Video 
Interactie Begeleiding (SVIB) of ambulante begeleiding. Professionalisering wordt zoveel als mogelijk 
vastgesteld op basis van de uitkomsten van functioneringsgesprekken en POP-gesprekken. Hierbij staan 
de competenties en de bevordering ervan centraal. Er is voldoende budget beschikbaar voor 
professionalisering. Daarbij kan ook samenwerking gezocht worden met andere scholen door middel van 
bijv. het uitwisselen van kennis.  
 
4.3.3 Klassenbezoeken 
De teamleiders leggen jaarlijks bij ieder teamlid een welbevindingsbezoek af, waarbij het welbevinden van 
de leerkracht en zijn functioneren op school centraal staat. Ook leggen zij bezoeken af aan de hand van 
kijkwijzers in het kader van onderwijsontwikkeling. Alle bestuursleden leggen jaarlijks een groepsbezoek 
af. De speerpunten zijn: identiteit en onderwijskundige kwaliteit. De directeur legt bezoeken af in het 
kader van de brede kwaliteitsbewaking en in het kader van beoordelingsgesprekken.  
 
4.3.4 Collegiale consultatie  
Er is beleid gemaakt t.a.v. collegiale consultatie, maar dit wordt nog niet structureel toegepast. In het 
kader van een professionele, open en lerende cultuur wordt het leren van elkaar nadrukkelijker ingezet.  
 
4.3.5 Werving en selectie  
De procedure werving en selectie personeel Ds. Koelmanschool is leidend bij de werving en selectie van 
personeelsleden. Voor de sollicitatiegesprekken maken we gebruik van vastomlijnde vragenlijsten. De 
sollicitanten moeten, indien mogelijk, de mate van hun bekwaamheid kunnen aantonen, bijvoorbeeld 
met behulp van een bekwaamheidsdossier of portfolio. Bij sollicitaties wordt de sollicitatiecode vanuit de 
CAO toegepast.  
 
4.3.6 Introductie en begeleiding  
De begeleiding van nieuwe leraren wordt uitgevoerd door de teamleider met behulp van een 
begeleidingsplan. De parallelcollega is het aanspreekpunt voor zaken die het leerstofaanbod betreffen. 
We beschikken over diverse begeleidingsplannen:  

 Begeleidingsplan nieuwe leerkrachten groep 1-2;  

 Begeleidingsplan nieuwe leerkrachten groep 3-8;  

 Begeleidingsplan nieuwe leerkrachten met ervaring groep 1-2;  

 Begeleidingsplan nieuwe leerkrachten met ervaring groep 3-8;  

 Begeleidingsplan betaalde LIO-stagiaire groep 1-2;  

 Begeleidingsplan betaalde LIO-stagiaire groep 3-8.  
Omstreeks de voorjaarsvakantie van het eerste cursusjaar wordt er door de teamleider en de directeur 
een voortgangs-/functioneringsgesprek gevoerd met het nieuwe personeelslid. In mei vindt er (bij een 
benoeming per 1 augustus) een beoordelingsgesprek plaats. Op basis hiervan kan de tijdelijke benoeming 
worden omgezet in een vaste benoeming.  
 
4.3.7 Taakbeleid 
De afspraken m.b.t. taakbeleid zijn vastgelegd in het beleidsplan ‘Taakbeleid’, waarbij ook deeltijdbeleid 
een onderdeel van uitmaakt. Het taakbeleid is gericht op het realiseren van een optimale afstemming 
tussen de lesgevende en niet lesgevende taken in combinatie met de beschikbare tijd, voorkeur en 
kwaliteiten van de teamleden. De doelen die we met taakbeleid nastreven zijn:  

 Het vaststellen van het gewenste takenpakket voor onze school  



 

24 

 Het bereiken van een zo goed mogelijke taakverdeling, waarbij ieder teamlid o.a. die taken 
verricht waarvoor hij/zij het meest geschikt is  

 Het bereiken van een evenredige belasting voor elk teamlid die in objectieve zin ongeveer even 
groot is, rekening houdend met de individuele belastbaarheid  

 Een leeftijdsbewust personeels-c.q. taakbeleid  
Goed taakbeleid, als onderdeel van een goed leeftijdsbewust personeelsbeleid, kan de werkdruk 
verminderen. Taakbeleid zorgt bovendien voor een evenwichtiger verdeling van werkdruk over het hele 
team. Onze school kiest voor het basismodel, waarbij er een vaste verhouding wordt gehanteerd tussen 
lesgevende taken en schooltaken. Het taakbeleid komt in nauw overleg met het team tot stand.  
 
4.3.8 Beleid m.b.t. stagiaires  
We hebben een stagecoördinator aangesteld op onze school. Het stagebeleid is vastgelegd in het 
stageprotocol.  
 
4.3.9 Beleid m.b.t. specifieke doelgroepen  
De school heeft nog geen expliciet doelgroepenbeleid opgesteld, dit wordt in de komende jaren 
meegenomen in de totale herziening van het personeelsbeleid. De inzet is wel om rekening te houden 
met de leeftijdsfasen van de werknemers en instrumenten daartoe (zoals uren duurzame inzetbaarheid 
en het taakbeleid) effectief in te zetten.  
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Hoofdstuk 5 Zorg en veiligheid 

5.1 Visie en Passend Onderwijs 

Op onze school hebben we oog voor de specifieke behoeften van ieder kind, omdat we hen zien als een 
uniek schepsel van God. Als school willen we voor alle leerlingen een veilige plaats bieden en de kinderen 
in hun ontwikkeling doen groeien naar eigen vermogen en eigen persoonlijkheid. Vanuit onze Bijbelse 
visie zijn we verantwoordelijk om alle leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, een passende 
onderwijsplek te bieden. Elk kind verdient onderwijs dat aansluit bij zijn of haar behoeften. De wet 
Passend Onderwijs is bedoeld dit in de praktijk gestalte te geven. Onze inzet is om de verschillen in 
onderwijsbehoeften te kunnen bedienen.  
Om kinderen een passende plek te bieden werken wij als reformatorische scholen samen in het 
samenwerkingsverband Berséba Randstad. Het delen van kennis en expertise van verschillende scholen 
willen we meer stimuleren. Deskundigen vanuit verschillende s(b)o-scholen begeleiden school en 
leerlingen in de extra ondersteuning. 
Ook kan een passende plek gevonden worden op het speciaal onderwijs. Goed overleg tussen school, 
ouders en overige (zorg)partners is een speerpunt van onze school. De samenwerking met het 
schoolmaatschappelijk werk en de gemeente is intensief. 
Op onze school streven ernaar om opgedane expertise met betrekking tot kinderen met het syndroom 
van Down vast te houden. We streven ernaar om de beschikbare middelen maximaal in te zetten voor 
goed onderwijs aan alle leerlingen. Daarbij vinden wij het belangrijk om voldoende handen voor de klas te 
organiseren door middel van onderwijsondersteuning.  
 
5.2 Preventie 

De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn duidelijke school- en klassenregels. Deze regels 
worden ook daadwerkelijk gehanteerd. De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de 
ontwikkeling van goed (passend) gedrag. In het leerlingvolgsysteem ZIEN! houden we de resultaten bij. 
Ook is er een integraal veiligheidsbeleid opgesteld.  
 
5.3 SOP 

Het kader, waarbinnen we onze uitgangspunten willen verwezenlijken, staat verwoord in het 
schoolondersteuningsprofiel, het SOP. In het SOP leggen we vast welke ondersteuning we kunnen bieden 
en wat onze ambities zijn voor de toekomst. Op basis van dat profiel inventariseert de school welke 
expertise ontwikkeld moet worden. De school publiceert het profiel via onder meer de schoolgids en de 
website, zodat voor iedere betrokkene duidelijk is welke ondersteuning de school biedt. Onze school kan 
extra ondersteuning aan leerlingen met het syndroom van Down, slechtziende kinderen en slechthorende 
kinderen. Dit bieden wij boven het basisarrangement, al wordt wel per leerling bekeken wat de 
mogelijkheden zijn.  
 
5.4 Samenwerking 

Wij werken samen met vervolgscholen, ook bij een tussentijds vertrek. In alle gevallen betrekken we 
ouders bij de overgang van hun kind naar een andere school. Met betrekking tot leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkingsverband en met zorgpartners. Binnen 
het samenwerkingsverband is een goede wisselwerking tussen SBO De Akker in Sliedrecht/Werkendam en 
onze school. Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van de 
lokale educatieve agenda en m.b.t. vroegschoolse educatie voeren we loyaal uit. 
 
5.5 Zorgstructuur 

Onze school heeft een heldere en goed werkende zorgstructuur met deskundige personen op de juiste 
plaats, deze is voornamelijk gericht op de leerlingen die zorg aan de ‘onderkant’ nodig hebben. Er is 
voldoende onderwijsondersteuning gefaciliteerd, de school investeert hier bewust in. Protocollen en 
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lijnen zijn helder en worden regelmatig besproken. De werkwijze en organisatie van de 
leerlingenondersteuning staat verwoord in het zorgplan. Een spanningsveld in de zorgstructuur is de 
balans tussen zorgvuldigheid enerzijds en taakbelasting van de leerkrachten en zorgspecialisten 
anderzijds.  Het management werkt voortdurend aan een goede balans hierin, waarin zo mogelijk de 
leerkracht ontlast wordt door bijv. vervanging voor kindgesprekken.  
 
5.6 Deskundigheid leerkracht 

Om goede zorg te kunnen verlenen is het van belang dat leerkrachten de juiste kennis en vaardigheden 
hebben. Daarom investeren we in de ontwikkeling van leerkrachten. Om kinderen optimaal te begeleiden 
is het verder belangrijk dat de leerkracht eigenaar is van het begeleidingsproces van de leerling. 
Belangrijke doelen zijn dat de leerkracht zich daartoe bekwaam voelt, zich gesteund weet door collega’s 
en er voldoende tijd voor heeft om eigenaar te kunnen zijn. De komende jaren willen we gebruiken om 
die rol beter vorm te geven. Ook willen we leerkrachten meer samen laten leren, door onderwijs samen 
vorm te geven en veel bij elkaar op bezoek te gaan. 
 
5.7 Pedagogisch klimaat en veiligheid 

Naast de godsdienstige vorming en kennisoverdracht heeft de persoonlijke vorming van de kinderen een 
grote plaats. Dit is een belangrijk onderdeel binnen de leerlingenondersteuning. Er wordt veel aandacht 
besteed aan groepsvorming aan het begin van het schooljaar. De schoolregels hebben een sterke plek in 
het onderwijs. Het observatie-instrument ZIEN! en de SoVa-methode Goed Gedaan! worden gebruikt om 
structureel hieraan te werken. Om de fysieke, sociale en mentale veiligheid van kinderen te kunnen 
waarborgen is het document veiligheidsbeleid opgesteld. Hierin staat verwoord hoe we de veiligheid 
volgens kinderen en ouders meten en welke interventies we plegen. We kennen een integraal 
veiligheidsbeleid waarin beschreven is hoe wij omgaan met incidenten en hoe wij pro-actief en curatief 
handelen. Ook is er een anti-pestcoördinator die het anti-pestbeleid coördineert. Daarnaast wordt de 
veiligheidsbeleving volgens de wettelijke normen gemonitord.   
 
5.8 Meer- en hoogbegaafdheid 

Door op tijd begaafdheid te signaleren en begaafde kinderen een passende leeromgeving aan te bieden, 
kunnen problemen worden voorkomen en zullen deze kinderen worden uitgedaagd om op hun eigen 
niveau te leren en te ontwikkelen. Onze school zet zich in dit verder vorm te geven, onder andere door te 
investeren in de plusgroep.  Het streven is om een doorgaande lijn voor de plusgroep te ontwikkelen, de 
samenwerking tussen de plusgroep en de klas te versterken en de leerkrachten te laten groeien in hun 
kennis over meer- en hoogbegaafdheid.  
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Hoofdstuk 6 Financieel beleid  

6.1 Financiële kaders 

Om de in dit schoolplan geformuleerde doelen te bereiken is het van belang dat de beschikbare middelen 
efficiënt en doelmatig worden ingezet, daar is ons financieel beleid dan ook op gericht. 
Meerjarenplanningen en -begrotingen zijn hierbij onontbeerlijk. Op basis van beleidsuitspraken – zoals 
verwoord in het taakbeleidsplan – vindt personele inzet plaats. We vinden het ook belangrijk om voor 
deelgebieden voldoende personele inzet te hebben. Dit betreft bijvoorbeeld leerlingenzorg, ICT, coaching, 
scholing e.d. Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven zijn voldoende financiële en materiële 
middelen nodig. 
 

De financiële onderbouwing van dit schoolplan is uitgewerkt in het VGS-begrotingsmodel. Bij de opstelling 
hiervan zijn, naast de onderwijsvisie, enkele aanvullende indicatoren (liquiditeit, solvabiliteit en 
weerstandsvermogen) leidend geweest. 
 

Ten einde incidentele tegenvallers op te kunnen vangen zonder direct ingrijpen in het onderwijsproces 
noodzakelijk te maken, dient de school te beschikken over een goede vermogenspositie. Om deze positie 
te beoordelen en te monitoren zijn een drietal indicatoren geformuleerd, namelijk de liquiditeit, de 
solvabiliteit en het weerstandsvermogen. 
 
De liquiditeitspositie dient op meerjarenbasis stabiel te zijn en in lijn te blijven met het exploitatiesaldo. 
Op jaarbasis kunnen belangrijke afwijkingen ontstaan door meer of minder dan normale 
investeringsniveaus of meer of minder uitgaven ten laste van voorzieningen of andersoortige reserves. 
Hiertoe dient de meerjarenbegroting voorzien te worden van een liquiditeitsbegroting. Tevens geeft het 
kengetal liquiditeit inzicht in de liquiditeitspositie. De VGS-norm is minimaal 2.00. 
Om aan de langlopende schulden te kunnen voldoen dient de school voldoende solvabel te zijn. De VGS-
norm is minimaal 0.50. 
Het weerstandsvermogen dient voldoende te zijn om de school in staat te stellen om ernstige financiële 
tegenvallers op te vangen. De VGS-norm is minimaal 15,00%. 
 
Uit de jaarrekeningen blijkt dat onze school de laatste jaren ruimschoots aan deze minimale indicatoren 
voldoet.  
 

6.2 Financiële middelen 

De school kan de ontvangen financiële middelen vrij verdelen tussen personeel en leermiddelen. De 
medezeggenschapsraad (MR) van de school krijgt van het schoolbestuur plannen voorgelegd. De ouders 
en personeelsleden in de MR spreken samen over die plannen en beoordelen ze. Verder verantwoordt 
het bestuur de besteding van het geld ook aan de MR. 
We hanteren scenarioanalyses voor een gezond financieel beleid en maken hierbij gebruik van het VGS-
begrotingsmodel. Er wordt in ieder geval gelet op o.a. de volgende risicofactoren: 

 Fluctuaties leerlingenaantal – Boventallige formatie door plotselinge terugloop van leerlingen.

 Ziekteverzuim – Kosten aan vervangingsfonds of Arbodienst.

 Ontslag – Procedurekosten, outplacement, vertrekpremies.

 Betaald ouderschapsverlof.

 Salariskosten Leraar in opleiding (LIO).

 Functie- en beloningsdifferentiatie – Een eenmaal gegeven beloning leidt meestal tot blijvende 
extra verhoging.

 Leeftijd personeel – Omvang van lumpsum gebaseerd op gemiddelde leeftijd personeel.

 Jubilea, reis- en verblijfkosten.
Het financieel beleid is gericht op de waarborging van de continuïteit van zowel het onderwijs als de 
gewenste onderwijskwaliteit.  
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In de financiële paragraaf van het strategisch bestuursbeleidskader zijn door het bestuur beleidskaders 
geformuleerd. Om invulling te geven aan de financiële doelen zijn streefwaarden vastgesteld voor de 
indicatoren liquiditeit, solvabiliteit en weerstandsvermogen. Het management heeft de taak om binnen 
deze kaderstelling vorm te geven aan het financiële beleid en met de penningmeester zorg te dragen voor 
een (meerjaren)begroting (VGS-begrotingsmodel) die aan deze kaderstelling voldoet. 
 
6.3 Externe geldstromen 

We onderscheiden de volgende externe geldstromen. 
 

6.3.1 De Rijksoverheid 
De leerlingenprognose, het formatieplan, de onderwijskundige beleidsvoornemens en de 
huisvestingsbehoefte vormen samen de uitgangssituatie voor het opstellen van de jaarlijkse begroting. 
Een samenvatting hiervan wordt verstrekt aan het administratiekantoor en het ministerie.  
 
6.3.2 De gemeentelijke overheid | huisvesting 
Hoewel de gemeente nog wel verantwoordelijk blijft voor de huisvesting van de scholen, is de school zelf 
verantwoordelijk voor het onderhoud. De school ontvangt vanuit het rijk middelen om het onderhoud van 
de school te bekostigen. Het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) maakt zichtbaar welk onderhoudsbudget 
beschikbaar is ten opzichte van het uit te voeren onderhoud, zodat we een juiste dotatie aan de 
voorziening groot onderhoud kunnen toevoegen. Dit MOP wordt jaarlijks door een adviesbureau in 
overleg met de gebouwencommissie geactualiseerd. 
 

6.3.3 Overige inkomstenbronnen 
Ons administratiekantoor VGS beheert de zogenaamde verenigingsbaten, die afkomstig zijn uit collecten, 
giften en kopieervergoedingen. 

 
6.3.4 Vrijwillige ouderbijdrage 
Naast het gewone lesprogramma bieden wij de leerlingen extra activiteiten aan, die niet behoren tot het 
gewone onderwijsaanbod. Deze activiteiten worden niet bekostigd door het Ministerie van OC&W. 
Dat betekent dat wij voor dit soort uitgaven een vrijwillige ouderbijdrage mogen vragen. Tevens wordt de 
schoolspecifieke gymkleding en de aanschaf van schoolagenda’s voor groep 6 t/m 8 uit de ouderbijdrage 
betaald. Jaarlijks ontvangen de ouders omstreeks de herfstvakantie een factuur met daarop het vrijwillig 
te betalen bedrag. 
 

6.3.5 Personeelsfonds 
Er wordt bij ieder personeelslid maandelijks € 2,50 ingehouden op het salaris, t.b.v. de personeelspot. 
Hiervan worden attenties gekocht bij geboorte, huwelijk enz. Tevens wordt een gedeelte van het 
personeelsuitje bekostigd uit dit budget. Van de invalleerkrachten wordt jaarlijks een bijdrage van € 15,- 
gevraagd. 
 

6.3.6 Sponsoring 
Onze school voert geen actief sponsorbeleid, maar accepteert in principe wel gelden van derden mits 
deze schenkingen passen binnen de kaders van het door de overheid opgesteld convenant “Scholen voor 
primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”. Onze school onderschrijft dit convenant 
onvoorwaardelijk.  
 

6.3.7 Werkkostenregeling (WKR) 
Door de Belastingdienst is in het kader van verlichting van de administratieve lasten de 
Werkkostenregeling (WKR) geïntroduceerd. Een werkgever heeft jaarlijks een budget namelijk 1,2% van 
de loonsom, om vergoedingen aan werknemers te betalen. Het gaat bij de WKR om kosten die de 
werkgever vergoedt of kan vergoeden aan werknemers. Deze kunnen dan onder voorwaarden fiscaal vrij 
aan de werknemer vergoed worden.  
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6.4 Rapportage en verantwoording 

(Meerjaren)begrotingen zijn altijd gebaseerd op verwachtingen en veronderstellingen. De schoolleiding 
geeft inzicht in deze verwachtingen en gaat bij het opstellen van begrotingen uit van het meest 
realistische scenario. De schoolleiding bewaakt de financiële positie van de school zodat deze op basis van 
de voorgaande uitgangspunten solvabel en liquide blijft. Wanneer zich ontwikkelingen voordoen die in 
strijd zijn met één van bovengenoemde uitgangspunten, overlegt de directeur met de penningmeester. 
Daarnaast verschaft de directie per kwartaal inzicht in de financiële stand van zaken, middels een 
managementrapportage. 
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Hoofdstuk 7 Kwaliteitsbeleid 

7.1 Inleiding 

Op onze school streeft naar goede kwaliteit en het goed volgen van de resultaten heeft hierin een 
belangrijke plaats. De school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een 
meerjarenplanning kwaliteitszorg met een eenvoudige transparante rapportagestructuur. Met dit 
systeem beoordelen en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en 
effectieve wijze. Daarnaast hebben we onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal 
personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze 
medewerkers parallel verloopt. Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze 
verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan 
onze stakeholders voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten. 
Ons beleid rond kwaliteitszorg is beschreven in het Kwaliteitshandboek. Voor de bewaking van de 
kwaliteit maken we gebruik van ParnasSys|WMK.  
 
7.2 Inspectie (extern toezicht) 

Onze school heeft in juni 2017 een schoolbezoek gehad van de inspectie. We beschikken over een 
rapport met de bevindingen. De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op 
onze school op orde is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende). 
 
7.3 Beoordeling 

De vragenlijst (tevredenheid) voor het personeel wordt 1x per vier jaar afgenomen (versie Compact) 
conform de meerjarenplanning (WMK). Er is geen recente beoordeling aanwezig. 
 
7.5 Vragenlijst ouders 

De vragenlijst voor ouders (tevredenheid) wordt 1x per vier jaar afgenomen conform de 
meerjarenplanning (WMK). 
De vragenlijst voor ouders (WMK) is afgenomen in 2018. De vragenlijst is gescoord door 
ouders/verzorgers van de school. Het responspercentage was 72%. De ouders zijn gemiddeld 
genomen (erg) tevreden over de school: score 3.41 (scores tot 4). De ouders zijn ook betrokken bij de 
kwaliteitszorg van de school via de MR. De aandachtspunten zijn opgepakt binnen de jaarplannen.  
 
7.6 Meerjarenplanning kwaliteitszorg 

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

  



 
31 

Hoofdstuk 8 Communicatie 

 
8.1 Communicatie algemeen 

De communicatie tussen ouders, personeel en stakeholders verloopt professioneel, waarbij aandacht 
is voor ieders verantwoordelijkheid. Onze school heeft passende interne en externe 
communicatiemiddelen (Informatieblad, infomail, nieuwsbrieven onderbouw, schoolgids, website, 
ParnasSys), waarbij alle betrokkenen (ouders, collega's, externen) op de hoogte worden gehouden 
van de ontwikkelingen in- en om de school, waarbij in de komende jaren wel gekeken wordt of er 
sprake is van voldoende professionele uitstraling van de diverse communicatieorganen. We streven 
naar een professionele uitstraling bij alle communicatie-uitingen.  
 
8.2 Ouderparticipatie 

De Koelmanschool vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn op de school en participeren binnen 
de school. Zo zijn ouders betrokken bij verschillende activiteiten.  Zo helpen ouders bij: 

- Schoonmaak / onderhoud 

- Luizencontrole 

- Bibliotheek 

- Lezen (Flits) 
In deze schoolplanperiode wordt een heldere visie gevormd op ouderparticipatie.  
 
8.3 Ouderbetrokkenheid 

Ieder cursusjaar wordt gezamenlijk geopend in de Johanneskerk te Gorinchem. Aan het begin van 
ieder cursusjaar vindt een informatieavond plaats. Ieder cursusjaar worden twee contactavonden 
georganiseerd. Ook wordt één keer in de twee jaar schoolbreed een ouderavond georganiseerd, 
waarbij een inhoudelijk thema wordt behandeld dat de identiteit raakt.  
Iedere ouder wordt minimaal één keer in de schoolloopbaan van het kind thuis bezocht. Wanneer 
het kind meer specifieke zorg en aandacht nodig heeft, vinden er meerdere gesprekken (op school) 
met de ouder(s) plaats. 
Zowel op het thema ouderparticipatie als ouderbetrokkenheid wordt in de komende jaren een 
(nadere) visie gevormd, zie hiervoor het meerjarenbeleid.  
 
8.4 Privacy 

Onze school beschikt over een privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy 
omgaan. In het reglement staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én 
medewerkers en hoelang de gegevens worden bewaard. In het reglement garanderen we dat de 
persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat betekent dus ook dat de informatie die we in 
de schooladministratie (o.a. het LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én volledig up-to-date is. Het 
reglement staat op onze website en de hoofdlijnen staan in onze schoolgids.  
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Hoofdstuk 9 Analyse van de huidige situatie 

9.1 Inleiding 

In de periode september/oktober is via WMK/Parnassys een meting uitgevoerd m.b.t. de 
basiskwaliteit. De vragenlijst (bestaande uit 73 vragen) is uitgezet onder alle personeelsleden, met 
een respons van ongeveer 75%. De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat 
een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een sterk punt is een 
punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort. 
De vragenlijst is gericht op het meten van de basiskwaliteit, zoals vastgelegd in het 
Onderzoekskaders van de Onderwijsinspectie (2017). Het doel is om via een zelfevaluatie zicht te 
krijgen in hoeverre de school voldoet aan de eisen zoals gesteld door de Inspectie. (GSES staat voor 
Gemiddelde Score Eigen School).  
 

9.2 Meting basiskwaliteit 

 

9.2.1. Kwaliteitsgebied onderwijsproces, standaard ‘Aanbod’  
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9.2.2. Kwaliteitsgebied onderwijsproces, standaard ‘Zicht op ontwikkeling’ 
 

  
 
9.2.3. Kwaliteitsgebied onderwijsproces, standaard ‘Didactisch handelen’ 
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9.2.4. Kwaliteitsgebied onderwijsproces, standaard ‘(Extra) ondersteuning’ 
 

 
 
9.2.5. Kwaliteitsgebied onderwijsproces, standaard ‘Samenwerking’ 
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9.2.6. Kwaliteitsgebied onderwijsproces, standaard ‘Toetsing en afsluiting’ 
 

 

9.2.7. Kwaliteitsgebied onderwijsresultaten, standaard ‘Resultaten’ 
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9.2.8. Kwaliteitsgebied onderwijsresultaten, standaard ‘Sociale en maatschappelijke competenties’ 

 

 

9.2.9. Kwaliteitsgebied onderwijsresultaten, standaard ‘Vervolgsucces’ 
 

 

9.3 Conclusies basiskwaliteit school 

Uit deze meting blijkt dat onze school op bijna alle punten ruim voldoende scoort. Dit wordt ook 
bevestigd door andere bronnen zoals beoordeling van de Inspectie en vragenlijst ouders. Alles 
overziende voldoet onze school aan de basiskwaliteit en valt alleen het onderdeel ‘burgerschap’ 
onder onze eigen norm. Dit punt wordt opgepakt in de meerjarenplanning. Daarnaast is onze 
veranderingsagenda gericht op verdieping en verbetering van de basiskwaliteit en aspecten van 
eigen kwaliteit. Zie hiervoor hoofdstuk 10.  
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9.4 Meting basiskwaliteit bestuur 

Ook binnen het bestuur en directie is een zelfevaluatie gedaan in de vorm van een Quickscan. Deze is 
afgenomen in oktober/november 2019 en de uitkomsten worden hieronder weergegeven.  
 
9.4.1 Kwaliteitsgebied Financieel beheer, standaard ‘Continuïteit’ 
 

 
 
9.4.2 Kwaliteitsgebied Financieel beheer, standaard ‘Doelmatigheid’ 
 

 
 
9.4.3 Kwaliteitsgebied Financieel beheer, standaard ‘Rechtmatigheid’ 
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9.4.4 Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie, standaard ‘Kwaliteitszorg’ 
 

 
9.4.5 Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie, standaard ‘Kwaliteitscultuur’ 
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9.4.5 Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie, standaard ‘Verantwoording en dialoog’ 
 

 
 
9.5 Conclusies meting basiskwaliteit bestuur 

Het bestuur ziet voor zichzelf een aantal uitdagingen, zoals deze zijn verwoord in strategische 
keuzen. Het betreft dan voornamelijk de besluitvormingsprocedure en de verhouding tussen bestuur 
en toezicht. Ook de professionalisering van bestuurders en toezichthouders krijgt aandacht.   
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Hoofdstuk 10 Meerjarenbeleid 

10.1 Strategische keuzen: 

Vanuit de kernwoorden liefde, vakmanschap, discipline hebben wij voor de komende vier jaar een 
aantal strategische keuzen gemaakt die het beleid van onze school zullen bepalen, dat zijn de 
volgende: 

1. Identiteit vasthouden en verdiepen 
2. Vakmanschap van de leerkracht versterken 
3. Goed en gezond gedrag bevorderen 
4. Het team professionaliseren 
5. Leren met hoofd, hart en handen 
6. Werken aan een goede omgang met ouders 
7. Stevige structuur en adequate processen organiseren 

Naast de uitwerking van deze strategische keuzen zijn er nog een aantal kleinere 
veranderingsonderwerpen die een plaats krijgen in het meerjarenbeleid.  
 
10.2 Veranderingsonderwerpen 

Uit elk van deze zeven strategische keuzen vloeien veranderingsonderwerpen voort die hier in 
algemene zin beschreven worden. In de inhoudelijke meerjarenplanning (zie hoofdstuk 11) worden 
de onderwerpen SMART weergegeven.  
 
10.2.1 Strategische keuze 1: Identiteit vasthouden en verdiepen 
 
Ons streefbeeld bij dit onderwerp is: 
De Ds. Koelmanschool is een school waarin identiteit verweven is in ons beleid en handelen. 
Identiteit is in de eerste plaats een zaak van het hart, van het mens-zijn. Het verlangen dat wij als 
school hebben is niet anders dan onze oprichters hadden, namelijk dat de school de weg der 
zaligheid mag verkondigen en Gods Woord mag voorleven aan de kinderen. De leerkracht heeft 
hierin als identificatiefiguur en gezagsdrager een belangrijke rol. Er is een goede samenwerking 
tussen ouders en school, deze staan w.b. de opvoeding en geestelijke ontwikkelingen grotendeels op 
één lijn. Ouders en school voeren regelmatig het inhoudelijke gesprek over identiteit. Op onze school 
beschermen wij onze kinderen tegen ongewenste invloeden van buitenaf. Tegelijkertijd kunnen de 
leerlingen goed met andersdenkenden omgaan, beseffend dat onze leerlingen langzaamaan steeds 
meer met deze wereld zullen geconfronteerd worden. De leerlingen worden hierop voorbereid en 
geestelijk toegerust.  
 
De huidige situatie is dat de leerkracht centraal staat, zowel pedagogisch als didactisch. Dit willen wij 
graag vasthouden. Wij ervaren dat de samenwerking met ouders over het algemeen goed gaat, maar 
dat ouders en school niet altijd op één lijn staan. De bezinning op identiteit gebeurt incidenteel, maar 
nog niet planmatig.  
 
Concreet komen hier de volgende veranderingsonderwerpen uit voort: 

1.1 De vorming van de leerkracht vormgeven door meer gerichte bezinning op teamniveau en 
bestuursniveau w.b. identiteit  

1.2 Ouders meer betrekken bij identiteitsonderwerpen door bijv. meer oudergespreksavonden 
te beleggen 

1.3 Kerkenraden en predikanten betrekken bij identiteitsonderwerpen 

1.4 Een visie op christelijk burgerschap ontwikkelen en activiteiten organiseren (bv. de wijk bij 
schoolactiviteiten betrekken) 
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10.2.2 Strategische keuze 2: Vakmanschap van de leerkracht versterken.  
 
Ons streefbeeld bij dit onderwerp is: 
De Ds. Koelmanschool is een school waar vanuit een duidelijke onderwijskundige visie wordt 
gewerkt. Het vakmanschap van de leerkracht staat centraal. We maken daarbij allemaal gebruik van 
beproefde didactische methoden. We geloven dat het concept van Expliciete Directe Instructie (EDI) 
een goede manier is om leerstof aan te bieden (ook bij kleuters), de nadruk op automatiseren 
spreekt ons daarbij aan. Dit concept passen we dan ook toe bij alle instructiemomenten. De 
(deel)teamvergaderingen zijn voornamelijk gevuld met het gesprek over ‘goed onderwijs’, waarbij 
alle leerkrachten deel zijn van het meedenken en meebeslissen. Onze school is continu bezig om het 
onderwijs te verbeteren. Daarin heeft de leerkracht een belangrijke plaats, hij/zij voelt zich eigenaar 
van het onderwijskundige proces en reflecteert op het eigen onderwijskundige handelen. Hierbij is 
niet alleen oog voor de kernvakken, maar ook voor andere vakken. Zo is er een duidelijke plaats voor 
expressievakken (muziek, gym, tekenen en handvaardigheid), waarbij leerkrachten deze vakken met 
plezier en op een didactisch goede manier aanbieden. Ook het vak Engels heeft een duidelijke plaats 
in het curriculum, waarbij de leerkrachtvaardigheden op het juiste niveau zijn. Tenslotte wordt het 
vak Begrijpend lezen vanuit een heldere visie en m.b.v. de werkwijze van Close Reading aangeboden, 
waarbij er veel aandacht is voor slow reading. Om het doelgericht werken te bevorderen, wordt er 
een duidelijke structuur van ‘planmatig werken’ gebruikt, waarin de elementen van handelings- en 
opbrengstgericht werken zijn verwerkt. Om dit te bevorderen, zijn er verschillende vakspecialisten 
die vanuit een expertrol vakspecialistische kennis binnenbrengen en schoolbreed het gesprek over 
‘hun’ vakgebied stimuleren. Ook adviseren zij aan het MT.  
 
De huidige situatie is dat het concept van EDI in de basis gelegd is (in alle groepen), maar dat er 
schoolbreed nog niet op dezelfde wijze wordt gewerkt. De visievorming op Begrijpend Lezen is 
voorzichtig gestart, maar moet nog worden voortgezet en afgerond. Bij het vak gym ervaren 
leerkrachten regelmatig drempels om te investeren in een goede gymles of hebben geen 
bevoegdheid om gym te geven. Muziek valt regelmatig van het rooster af, waarbij we kinderen goed 
muziekonderwijs onthouden. Bij het vak Engels is de ambitie wel aanwezig, ook zijn er afspraken 
gemaakt. Alleen is het voor een aantal leerkrachten in de praktijk lastig om het vak te geven (mede 
door gebrek aan eigen vaardigheden), daarbij de methode goed in te zetten en zijn de resultaten niet 
hoog. Wat betreft het schrijfonderwijs constateren we dat leerlingen met een te slecht handschrift 
de school verlaten.  
 
Concreet komen hier de volgende veranderingsonderwerpen uit voort: 

2.1  Verdieping en borging van het EDI-concept in alle groepen  

2.2 De bouwvergaderingen worden vanuit vakmanschap en eigenaarschap ingevuld. Het 
gesprek over ‘goed onderwijs’ wordt maximaal gestimuleerd. Ook wordt scholing en training 
ingezet om nieuwe perspectieven van buiten naar binnen te brengen.  

2.3  Vakspecialisten krijgen een plaats in de onderwijsontwikkeling 

2.4 Muziek krijgt een belangrijke plaats, ook vanuit onze identiteit (het samen zingen tot Gods 
eer van Psalmen en geestelijke liederen).  

2.5 Formuleren van een heldere visie op Engels: wat willen we en hoe doen we het? En wat 
verwachten we daarin van de leerkrachtvaardigheden? 

2.6 Leerkrachten worden volop betrokken bij de vakinhoudelijke ontwikkeling. Daarvoor wordt 
bewust aandacht gegeven aan de kwaliteiten van leerkrachten.  

2.7 Afspraken worden zo nodig gemaakt in ‘levende’ documenten, waarin korte en krachtige 
teksten worden geschreven die gedragen worden door het hele team.  

2.8 Er wordt gezocht naar een didactisch verantwoorde en praktisch haalbare manier om het 
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gymonderwijs vorm te geven. Verschillende opties worden daarbij onderzocht.  

2.9  De visievorming en verbetering van het Begrijpend Leesonderwijs wordt doorgezet 

2.10 Planmatig werken verdiepen en uitbouwen 

2.11 Doorgaande lijn schrijfonderwijs groep 3 t/m 8 waarborgen door implementatie nieuwe 
methode e.d.  

 
10.2.3 Strategische keuze 3: Goed en gezond gedrag bevorderen  
 
Ons streefbeeld bij dit onderwerp is: 
De Ds. Koelmanschool is een gemeenschap waarin alle betrokkenen zich veilig voelen en geborgen 
weten. We geloven dat de leerkrachten een grote invloed hebben op de sociale veiligheid en de 
beleving daarvan. Alle leerkrachten weten daarom ook om te gaan met leerlingen die 
moeilijk/oppositioneel gedrag laten zien. We streven naar een school waarin alle leerlingen oog 
hebben voor elkaar en vanuit een dienstbare, christelijke houding hun weg vinden. Daarbij zijn ze op 
een positieve manier weerbaar en weten om te gaan met tegenslag zonder daarbij anderen pijn te 
doen, verbaal of fysiek. Wij streven naar een sfeer waarin zowel leerkrachten als leerlingen werken 
aan een open cultuur waarin feedback gegeven wordt tussen leerlingen onderling en leerkrachten 
onderling. Vanuit ons gezagsconcept geven wij de leerlingen geen formele invloed op het 
personeelsbeleid.   
 
De huidige situatie is dat sommige leerkrachten moeite hebben met het oppositionele gedrag van 
een aantal leerlingen. Daarbij wordt er handelingsverlegenheid ervaren bij het omgaan met zulke 
leerlingen, soms ook bevorderd door het gedrag van ouders. Ook zijn er verschillende incidenten 
(geweest) waarbij de omgang tussen de leerlingen en tussen groepen leerlingen niet prettig is. Dit 
kan zorgen voor een gevoel van onveiligheid. Een stimulerende factor is dat een kindercoach op 
school aanwezig is.  
 
Concreet komen hier de volgende veranderingsonderwerpen uit voort: 

3.1 Werken aan toerusting omgaan met (moeilijk) gedrag door middel van training, intervisie en 
coaching 

3.2 Onderzoek naar de rol van PCM voor het duiden van gedrag en bevorderen van passende 
taal/communicatie. 

3.3 Onderzoek naar het functioneren van de SOVA-methode, inzetten op het goed gebruik  
ervan en het verdiepend inzetten van de documenten 'Positieve groepsvorming’. 

3.4 Het positioneren van de anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon en de bijbehorende 
taken en verantwoordelijkheden zichtbaar maken. 

3.5 Kennis over positieve groepsvorming en voorkomen van pesten binnenhalen en 
leerkrachten hierin trainen.  

3.6 Herzien van de huidige werkwijze maandelijkse schoolregels. 

 
10.2.4 Strategische keuze 4: Het team professionaliseren  
 
Ons streefbeeld bij dit onderwerp is: 
Op de Ds. Koelmanschool heerst een lerende cultuur, waar op verschillende manieren en op 
verschillende momenten geleerd wordt. Daarbij is er een open cultuur waarin feedback wordt 
gegeven op elkaars handelen. In het kader van ‘leren van elkaar’ worden er regelmatig vormen van 
collegiaal leren ingezet. Het personeelsbeleid is geen droog scala aan beleidsdocumenten, maar is 
een levend instrument waarin continu wordt gezocht naar de verbinding tussen de talenten van de 
medewerker en de gezamenlijke (organisatie)doelen. Het ontwikkelingsgerichte personeelsbeleid 
biedt daarbij verschillende actuele instrumenten. Er is een heldere visie op personeelsbeleid en de 
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noodzakelijke personeelsbeleidsdocumenten zijn actueel, in lijn met de CAO en in samenhang 
vormgegeven.  
 
De huidige situatie is dat er in veel gevallen een ‘eilandcultuur’ ervaren wordt, waardoor het samen 
leren onvoldoende zichtbaar en merkbaar wordt. Ook is het personeelsbeleid te persoonsafhankelijk 
en gericht op curatieve acties. Een integrale visie op personeelsbeleid ontbreekt tot zover. Ook 
ontbreekt er samenhang in de verschillende documenten en ontbreken er een aantal volgens de CAO 
verplichte documenten.  
 
Concreet komen hier de volgende veranderingsonderwerpen uit voort: 

4.1 Samenwerking en communicatie op teamniveau bevorderen, het gedragsmodel PCM 
wordt daarbij onderzocht als middel. 

4.2 Organiseren van ‘leren van elkaar’ door vormen van collegiale consultaties die 
themagericht zijn en met een kijkwijzer. Collega’s worden hierin gefaciliteerd.  

4.3 Personeelsbeleid in den brede actualiseren: visie op personeelsbeleid ontwerpen, 
beleidsdocumenten actualiseren en aanvullen en deze in samenhang brengen met de 
gewenste praktijk.  

 
10.2.5 Strategische keuze 5: Leren met hoofd, hart en handen 
 
Ons streefbeeld bij dit onderwerp is: 
Op onze school als een lerende gemeenschap wordt veel geleerd. We zien het daarbij als een 
opdracht om zoveel mogelijk talenten van leerlingen te benutten en weten ook hoe we leerlingen tot 
leren moeten brengen. We weten daarbij dat leerlingen niet alleen met hun hoofd leren (kennis), 
maar ook met hart (vorming) en handen (doen). In ons curriculum hebben wij een evenwichtig 
aanbod voor zowel denkers als doeners en we hebben daarbij oog voor de leerstijlen en 
leerbehoeften van de kinderen. Om dit te bevorderen maken wij gebruik van rijke leeromgevingen, 
zodat zowel doeners als denkers maximaal tot leren komen. Om de expressieve talenten van 
leerlingen te ontplooien, zetten wij daarbij ook creatieve vakken in. De verschillende interesses en 
vaardigheden van de leerkrachten worden daarbij ook ingezet. Het thematische werken (dat nu al bij 
de kleuters gebeurd) wordt daarbij gezien als een belangrijk middel gezien.  
Naast deze diversiteit in leren blijft er eveneens aandacht voor een stevige kennisbasis, waarbij we in 
de eerste plaats het overdragen van Bijbelse waarheden als onopgeefbaar beschouwen (Psalm 78). 
Ook andere (feiten)kennis blijft belangrijk. De leerkracht is in het onderwijsleerproces de leidende 
identificatiefiguur en gezagsdrager die weet wat goed is voor kinderen.  
 
De huidige situatie is dat er op de Ds. Koelmanschool veel aandacht is voor kennis als een 
overdraagbaar, cognitief aspect. Er wordt veel nadruk gelegd op het geven van instructie, binnen een 
klassikaal concept van leren. Daarbij komen expressieve en creatieve vakken te makkelijk in het 
gedrang en kunnen leerlingen die leren door te doen minder tot ontwikkeling komen. Ook is er 
behoefte aan meer kennis en inzicht op de manier waarop leerlingen leren en hoe we de 
leeromgeving daarop in kunnen richten. De visie op zowel de meer- en hoogbegaafde leerling als de 
doeners is daarbij nog in ontwikkeling.  
 
Concreet komen hier de volgende veranderingsonderwerpen uit voort: 

5.1 Meer creativiteit inbrengen in het leerstofaanbod door concrete lesactiviteiten structureel 
in te zetten. Daarbij kunnen schoolbrede creatieve momenten worden ingezet.  

5.2 Er wordt een visie (door)ontwikkeld op meer- en hoogbegaafde leerlingen en de wijze 
waarop zij het beste tot leren komen. Het programma voor de Plusklas wordt daarop 
aangepast. Ook wordt gezocht naar manieren om de meer- en hoogbegaafde leerlingen 
binnen de les de juiste (uitdagende) instructie te geven.  
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5.3 Het organiseren van rijke leeromgevingen (bijv. door uitwerken van thema’s) om de 
verschillende talenten van leerlingen te ontwikkelen. Ook denken we daarbij na over 
mogelijke bundeling van vakken en meer thematisch gericht onderwijs.   

5.4 De taxonomie van Bloom praktisch vertalen naar de lessenpraktijk zodat het 
(instructie)gedrag van de leerkracht aansluit bij de leerstijl van het kind.  

 
10.2.6 Strategische keuze 6: Werken aan goede omgang met ouders 
 
Ons streefbeeld bij dit onderwerp is: 
Op de Ds. Koelmanschool wordt maximaal samengewerkt tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. 
Dat gebeurt op grond van een gemeenschappelijke basis van respect en vertrouwen. Leerkrachten en 
ouders weten daarin beiden hun rol, de professionele autonomie van de school is vanuit identiteit en 
professie duidelijk begrensd. Tegelijkertijd zijn ouders maximaal betrokken bij de school als het gaat 
over het welbevinden van hun kind en praktische hulp bij bijv. buitenschoolse activiteiten. Ook 
betrekt de school de ouders bij het leerproces van hun kinderen  en zorgt voor een goede 
samenwerking tussen school en thuis bij huiswerk en thuisopdrachten. De ouders voelen zich daarbij 
veilig op school en hebben goed contact met de leerkracht. Conflictsituaties worden door de 
professionele gespreksvaardigheden van de leerkracht (zoveel als mogelijk) vermeden. Feedback van 
ouders ontvangen de leerkracht als een ‘cadeautje’ om hun handelen te verbeteren of zij gaan daar 
over in gesprek. De school communiceert daarbij op een prettige en open manier, waarbij een 
positief pr-beleid gevoerd wordt.  
 
De huidige situatie is dat er geen integrale visie is op de verhouding tussen school en ouders en de 
daarbij gewenste ouderbetrokkenheid en communicatie. Er wordt regelmatig verlegenheid ervaren 
in de omgang met (assertieve) ouders. Ook is de huidige website enigszins verouderd en wordt het 
informatieblad door ouders als ‘ouderwets’ ervaren.  
 
Concreet komen hier de volgende veranderingsonderwerpen uit voort: 

6.1 Het ontwikkelen van een visie op de plaats en positie van de ouders ten opzichte van de 
school (professionele ruimte), dit vanuit ons identiteitsgebonden gezagsconcept. 

6.2 Visie ontwikkelen op ouderbetrokkenheid en ontdekken welk professioneel 
leerkrachtgedrag en welke communicatiemiddelen daarbij gewenst zijn.   

6.3 Trainen en oefenen van vaardigheden in het omgaan met en communiceren met 
(assertieve) ouders. 

 
10.2.7 Strategische keuze 7: Structuur en processen goed organiseren 
 
Ons streefbeeld bij dit onderwerp is: 
Op de Ds. Koelmanschool is voor iedereen helder wat zijn positie en taak is. Besluiten worden vanuit 
draagvlak genomen, waarbij er goed gecommuniceerd wordt tussen alle belanghebbenden. De 
mening van de professional voor de klas wordt zoveel mogelijk meegenomen in de besluitvorming, 
de man/vrouw voor de klas moet het uiteindelijk doen. Er wordt vanuit eigenaarschap gewerkt, 
waarbij een ieder vanuit kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden een bijdrage levert aan het 
realiseren van de gezamenlijke doelen. Het leiderschapsteam (het MT) heeft hier een belangrijke 
voorbeeldrol in. Er is ook een transparante verantwoordingstructuur vanuit MT naar directie en 
vanuit directie naar bestuur. Het bestuursmodel met daarbij duidelijk onderscheiden rollen van 
toezicht, bestuur en directie is daarbij helpend. Duidelijk is waar de regie ligt en wie eigenaar is van 
de uit te voeren acties. Het (nieuw gevormde) MT heeft een duidelijk teamnabije lijnpositie binnen 
de school en sturen hun team integraal aan, zij bevorderen het gesprek over goed onderwijs en 
stimuleren de ontwikkeling van vakmanschap en eigenaarschap van de teamleden. Ook de 
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dataopslag is goed georganiseerd: er is een benaderbare (online) data-opslag met een overzichtelijke 
mappenstructuur waarbij helder is wie welke rechten heeft.  
 
De huidige situatie is dat de school start met een nieuwe MT-structuur en met een nieuwe directeur. 
Op bestuursniveau is nagedacht over een ander bestuursmodel, waarbij het bestuur als geheel een 
toezichthoudende rol kan innemen. Door het vertrek van de vorige directeur heeft deze discussie 
echter geen vervolg gekregen en was het bestuur genoodzaakt sterker betrokken te zijn op het 
proces. Besluitvormingsprocessen verlopen soms traag en ook is niet altijd helder wie welke rol heeft 
in de uitvoering van het beleid. De huidige dataopslag voldoet niet aan de wensen, data is lastig 
benaderbaar vanuit andere interne en externe werkplekken.  
 
Concreet komen hier de volgende veranderingsonderwerpen uit voort: 

7.1 Positioneren van het nieuwe MT, waarbij onder begeleiding gegroeid wordt in een 
professionele rol. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden daarbij helder 
gemaakt. Het MT wordt een lerend team.  

7.2  Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid en wenselijkheid om te groeien naar een 
toezichthoudend bestuur.  

7.3 Er wordt een duidelijke besluitvormings- en verantwoordingsstructuur ontwerpen, waarbij 
de communicatie tussen de verschillende geledingen optimaal is en de tijdslijn duidelijk is.  

7.4 Er wordt een benaderbare en gestructureerde data-opslag gerealiseerd, waarbij de optie 
van een online cloudopslag overwogen wordt.  

 
10.2.7 Strategische keuze 8: Verdieping onderbouw 
 
Ons streefbeeld bij dit onderwerp is: 
Op de Ds. Koelmanschool is aandacht voor alle groepen en ook zeker voor de onderbouw. Ons 
streefbeeld is dat alle kinderen in de onderbouw vanuit een veilige context tot leren komen. Ons 
onderwijs wordt daarbij vormgegeven volgens een duidelijke visie (zie elders in dit schoolplan). De 
overgang van groep 2 naar 3 gaat daarbij op een natuurlijke manier, waarbij de ingezette lijn in de 
kleuterbouw doorloopt naar groep 3.  
 
De huidige situatie is dat er de laatste jaren veel is geïnvesteerd in het onderwijs aan kleuters. Er is 
een visie opgesteld en deze visie krijgt steeds meer uitwerking in de praktijk van het lesgeven aan 
kleuters. Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat er veel wisselingen zijn geweest in de 
onderbouw, waardoor de continuïteit hier en daar wat onder druk is geweest. Echter, de huidige 
stabiele situatie zorgt voor een nieuwe stimulans om de visie verder uit te werken. In de overgang 
van groep 2 naar 3 worden hiaten ervaren.   
 
Concreet komen hier de volgende veranderingsonderwerpen uit voort: 

8.1 Het komende jaar evalueren we de verdeling van de onderwijstijd en ontwikkelen we hier 
beleid op. Er moet een nieuwe lestijdenrichtlijn opgesteld worden.  
(jaar 1) 

8.2  Planmatig werken m.b.v. de themaplanners wordt uitgebouwd. Er wordt een keuze 
gemaakt voor een ontwikkelingsvolgmodel. Er wordt een koppeling gezocht met EDI. (jaar 
1, 2, 3, 4) 

8.3 Bij de kleuters kan winst behaald worden op gebied van automatiseren bij rekenen. 
Rekenen is onderdeel van het hoekenwerk, maar wordt uitgebouwd en rekenen tijdens 
het spel wordt gestimuleerd. We oriënteren ons op de cursus ‘Met sprongen vooruit’. (jaar 
2) 

8.4 Zorgen voor goed taalonderwijs. De volgende vragen staan centraal: wat is de basis van 
een goede taalles bij kleuters en hoe ontwerp ik goede taalactiviteiten in het hoekenspel? 
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(jaar 3) 

8.5 Er wordt een doorgaande lijn ontwikkeld voor de gymlessen. (jaar 3) 

8.6 Zorgen voor een goede overgang tussen de groepen 2 en 3 m.b.t thematisch werken (jaar 
2) 

 
10.2.8 Overige kleine veranderingsonderwerpen 
 
Naast de bovengenoemde zeven belangrijke strategische keuzen is er nog één thema’s van belang 
dat eveneens een plek krijgt in het meerjarenbeleid: 
 
Huiswerkbeleid 
We willen naar een helder huiswerkbeleid voor groep 5 t/m 8 toe, waarin een duidelijke samenhang 
is tussen de verschillende leerjaren. Ook willen we daarbij afspraken maken hoe we omgaan met 
huiswerk voor leerlingen die moeite hebben met leren thuis. De inzet hierbij is dat we de motivatie 
van de leerlingen blijven zoeken.  
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Hoofdstuk 11 Meerjarenbeleid in schema 

In dit hoofdstuk worden de veranderingsonderwerpen schematisch weergegeven en verdeeld over 
de komende vier cursusjaren. Deze onderwerpen komen dan in de vier jaarplannen terecht.  
 

Nr.  Onderwerp 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

Strategische keuze 1: Identiteit vasthouden en verdiepen 

1.1 De vorming van de 
leerkracht vormgeven door 
meer gerichte bezinning op 
teamniveau en 
bestuursniveau w.b. 
identiteit  

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

1.2 Ouders meer betrekken bij 
identiteitsonderwerpen 
door bijv. meer 
oudergespreksavonden te 
beleggen 

  
 

X 

  

1.3 Kerkenraden en 
predikanten betrekken bij 
identiteitsonderwerpen 

 
 

 
X 

  

1.4 Een visie op christelijk 
burgerschap ontwikkelen 
en activiteiten organiseren 
(bv. de wijk bij 
schoolactiviteiten 
betrekken) 

 
 
x 

 
 
 

 
 
 

 

Strategische keuze 2: Vakmanschap van de leerkracht versterken 

2.1  Verdieping en borging van 
het EDI-concept in alle 
groepen  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2.2 De bouwvergaderingen 
worden vanuit 
vakmanschap en 
eigenaarschap ingevuld. Het 
gesprek over ‘goed 
onderwijs’ wordt maximaal 
gestimuleerd. Ook wordt 
scholing en training ingezet 
om nieuwe perspectieven 
van buiten naar binnen te 
brengen.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

2.3 Vakspecialisten krijgen een 
plaats in de 
onderwijsontwikkeling 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2.4 Muziek krijgt een 
belangrijke plaats, ook 
vanuit onze identiteit (het 
samen zingen tot Gods eer 
van Psalmen en geestelijke 
liederen).  

 
 
 

  
 

X 
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2.5 Formuleren van een 
heldere visie op Engels: wat 
willen we en hoe doen we 
het? En wat verwachten we 
daarin van de 
leerkrachtvaardigheden? 

 
X 

   

2.6 Leerkrachten worden volop 
betrokken bij de 
vakinhoudelijke 
ontwikkeling. Daarvoor 
wordt bewust aandacht 
gegeven aan de kwaliteiten 
van leerkrachten.  

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

2.7 Afspraken worden zo nodig 
gemaakt in ‘levende’ 
documenten, waarin korte 
en krachtige teksten 
worden geschreven die 
gedragen worden door het 
hele team.  

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

2.8 Er wordt gezocht naar een 
didactisch verantwoorde en 
praktisch haalbare manier 
om het gymonderwijs vorm 
te geven. Verschillende 
opties worden daarbij 
onderzocht.  

 
 
 

X 

   

2.9  De visievorming en 
verbetering van het 
Begrijpend Leesonderwijs 
wordt doorgezet. 

 
X 

 
X 

 
X 

 

2.10 Planmatig werken 
verdiepen en uitbouwen 

X X   

2.11 Doorgaande lijn 
schrijfonderwijs groep 3 
t/m 8 waarborgen door 
implementatie nieuwe 
methode e.d. 

    

Strategische keuze 3: Goed en gezond gedrag bevorderen 

3.1 Werken aan toerusting 
omgaan met (moeilijk) 
gedrag door middel van 
training, intervisie en 
coaching 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 

3.2 Onderzoek naar de rol van 
PCM voor het duiden van 
gedrag en bevorderen van 
passende 
taal/communicatie. 

  
X 

 
X 

 

3.3  Onderzoek naar het 
functioneren van de SOVA-

    
X 
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methode, inzetten op het 
goed gebruik  ervan en het 
verdiepend inzetten van de 
documenten 'Positieve 
groepsvorming’. 

3.4 Het positioneren van de 
anti-pestcoördinator en 
vertrouwenspersoon en de 
bijbehorende taken en 
verantwoordelijkheden 
zichtbaar maken 

 
 

X 

   

3.5 Kennis over positieve 
groepsvorming en 
voorkomen van pesten 
binnenhalen en 
leerkrachten hierin trainen.  

  
X 

  

3.6 Herzien van de huidige 
werkwijze maandelijkse 
schoolregels.  

 
X 

   

Strategische keuze 4: Het team professionaliseren 

4.1 Samenwerking en 
communicatie op 
teamniveau bevorderen, 
het gedragsmodel PCM 
wordt daarbij onderzocht 
als middel. 

 
 

X 

   

4.2 Organiseren van ‘leren van 
elkaar’ door vormen van 
collegiale consultaties die 
themagericht zijn en met 
een kijkwijzer. Collega’s 
worden hierin gefaciliteerd.  

  
 

X 

  

4.3 Personeelsbeleid in den 
brede actualiseren: visie op 
personeelsbeleid 
ontwerpen, 
beleidsdocumenten 
actualiseren en aanvullen 
en deze in samenhang 
brengen.  

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 

Strategische keuze 5: Leren met hoofd, hart en handen 

5.1 Meer creativiteit inbrengen 
in het leerstofaanbod door 
concrete lesactiviteiten 
structureel in te zetten. 
Daarbij kunnen schoolbrede 
creatieve momenten 
worden ingezet.  

   
 
 

X 

 
 
 

X 

5.2 Er wordt een visie 
(door)ontwikkelt op meer- 
en hoogbegaafde leerlingen 
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en de wijze waarop zij het 
beste tot leren komen. Het 
programma voor de Plusklas 
wordt daarop aangepast. 
Ook wordt gezocht naar 
manieren om de meer- en 
hoogbegaafde leerlingen 
binnen de les de juiste 
(uitdagende) instructie te 
geven.  

 
 

X 

 
 

X 

5.3 Het organiseren van rijke 
leeromgevingen (bijv. door 
uitwerken van thema’s) om 
de verschillende talenten 
van leerlingen te 
ontwikkelen. Ook denken 
we daarbij na over 
mogelijke bundeling van 
vakken en meer thematisch 
gericht onderwijs.   

   
 

X 

 
 

X 

5.4 De taxonomie van Bloom 
praktisch vertalen naar de 
lessenpraktijk zodat het 
(instructie)gedrag van de 
leerkracht aansluit bij de 
leerstijl van het kind.  

 
 

X 

 
 

X 

  

Strategische keuze 6: Werken aan goede omgang met ouders 

6.1 Het ontwikkelen van een 
visie op de plaats en positie 
van de ouders ten opzichte 
van de school 
(professionele ruimte), dit 
vanuit ons 
identiteitsgebonden 
gezagsconcept. 

   
 
 

X 

 
 
 

X 

6.2 Visie ontwikkelen op 
ouderbetrokkenheid en 
ontdekken welk 
professioneel 
leerkrachtgedrag en welke 
communicatiemiddelen 
daarbij gewenst zijn.   

   
 

X 

 
 

X 

6.3 Trainen en oefenen van 
vaardigheden in het 
omgaan met en 
communiceren met 
(assertieve) ouders. 

   
 

X 

 
 

X 

Strategische keuze 7: Structuur en processen goed organiseren 

7.1 Positioneren van het 
nieuwe MT, waarbij onder 
begeleiding gegroeid wordt 
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in een professionele rol. 
Taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden 
worden daarbij helder 
gemaakt. Het MT wordt 
een lerend team.  

 
X 

7.2  Het bestuur onderzoekt de 
mogelijkheid en 
wenselijkheid om te 
groeien naar een 
toezichthoudend bestuur.  

 
 

X 

 
 

X 

  

7.3 Er wordt een duidelijk 
besluitvormings- en 
verantwoordingsstructuur 
ontworpen, waarbij de 
communicatie tussen de 
verschillende geledingen 
optimaal is en de tijdslijn 
duidelijk is.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7.4 Er wordt een benaderbare 
en gestructureerde data-
opslag gerealiseerd, waarbij 
de optie van een online 
cloudopslag overwogen 
wordt.  

 
 

X 

 
 
x 

  

Strategische keuze 8: Verdieping in de onderbouw 

8.1 Het komende jaar 
evalueren we de verdeling 
van de onderwijstijd en 
ontwikkelen we hier beleid 
op. Er moet een nieuwe 
lestijdenrichtlijn opgesteld 
worden.  

 
 
 
 

 
X 

   

8.2 Planmatig werken m.b.v. de 
themaplanners wordt 
uitgebouwd. Er wordt een 
keuze gemaakt voor een 
ontwikkelingsvolgmodel. Er 
wordt een koppeling 
gezocht met EDI. 

X X X X 

8.3 Bij de kleuters kan winst 
behaald worden op gebied 
van automatiseren bij 
rekenen. 
Rekenen is onderdeel van 
het hoekenwerk, maar 
wordt uitgebouwd en 
rekenen tijdens het spel 
wordt gestimuleerd. We 
oriënteren ons op de cursus 
‘Met sprongen vooruit’. 

 X   
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8.4 Zorgen voor goed 
taalonderwijs. De volgende 
vragen staan centraal: wat 
is de basis van een goede 
taalles bij kleuters en hoe 
ontwerp ik goede 
taalactiviteiten in het 
hoekenspel? 

  X  

8.5 Er wordt een doorgaande 
lijn ontwikkeld voor de 
gymlessen.  

  X  

8.6 Zorgen voor een goede 
overgang tussen de 
groepen 2 en 3 m.b.t 
thematisch werken. 

 X   

9. Overige veranderingsonderwerpen 

 Huiswerkbeleid: We willen 
naar een helder 
huiswerkbeleid toe, waarin 
een duidelijke samenhang 
is tussen de verschillende 
leerjaren. Ook willen we 
daarbij afspraken maken 
hoe we omgaan met 
huiswerk voor leerlingen 
die moeite hebben met 
leren thuis. De inzet hierbij 
is dat we de motivatie van 
de leerlingen blijven 
zoeken.  

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

  

 

 

 


