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De kernwaarden uit bovenstaand motto zijn niet vanzelfsprekend. 

Elke dag mogen wij ze op onze school waarmaken voor alle kinderen, ouders en collega’s. 

 

 

 

 

Team de Toermalijn,                      juni 2015. 
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1. Inleiding 

1.1. Doel en functie 

Dit schoolplan heeft meerdere doelen: 

 het functioneren als een centraal document binnen de schoolontwikkeling; 

 het plannen en vormgeven van toekomstig beleid; 

 het geven van inzicht in de ambities en concrete plannen voor de komende jaren. 

 

Dit schoolplan heeft verder de volgende functies: 

 beschrijven van de huidige situatie;  

 verwijzen naar onderliggende documenten waarin bepaalde zaken nader omschreven en uitge-

werkt zijn; 

 het op koers houden van de school bij de realisatie van het beleid tijdens de komende jaren; 

 het afleggen van verantwoording (intern en extern) over de deugdelijkheid en kwaliteit van ons 

onderwijs. 

Het schoolplan is statisch voor wat betreft het beschrijven van de huidige situatie  en de 

uitgangspunten. Vanwege de aan dit schoolplan gekoppelde jaarplannen is het ook een dynamisch 

document. Aan de hand van deze jaarplannen wordt voortdurend aan verbetering  gewerkt. De 

plannen zullen jaarlijks geactualiseerd worden, afgestemd op de ontwikkelingen die zich voordoen. 

1.2. Interne samenhang 

De hoofdstukken uit het schoolplan zijn onderling op elkaar afgestemd. Hoofdstuk 1 beschrijft doel, 

functie en structuur van het schoolplan. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de schoolorganisatie. 

Hoofdstuk 3 laat zien hoe schoolontwikkeling en kwaliteitszorg samenhangend vorm krijgen. De 

relevante beleidsterreinen en de daarvan afgeleide doelen voor de komende jaren worden uitgewerkt 

in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt beschreven wat de huidige stand van zaken is  en wat daarvan 

de consequenties zijn voor het toekomstig beleid. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de interne en 

externe ontwikkelingen geschetst die invloed hebben op het te voeren meerjarenbeleid. In hoofdstuk 

7 tenslotte wordt dat meerjarenbeleid concreet uitgewerkt. De conclusies vanuit met name de 

hoofdstukken 3, 4 en 5 worden daarin integraal verwerkt. De verschillende jaarplannen worden als 

bijlage toegevoegd. 

1.3. Relatie met andere beleidsdocumenten 

Het schoolplan heeft een directe relatie met een aantal (beleids)documenten die binnen onze 

schoolorganisatie kaderstellend en richtinggevend zijn. Het betreft de volgende documenten: 

Op schoolniveau:  

- Schoolveiligheidsplan 2010 

- Schoolvisie 2011 

- Inspectierapport 2013 

- Visitatierapport 2014 

- Schoolondersteuningsplan 2014 

- Zorgplan 2015/2016 

Op stichtingsniveau: 

- Ouderbetrokkenheid binnen Onderwijsstichting KempenKind (2011)  

- Intern begeleider bij onderwijsstichting KempenKind (2013). 

- Vision eye 2013  

- Inrichting ondersteuning Passend Onderwijs binnen KempenKind (juli 2014) 

- Beleidsvoornemens 2014-2015 

- Bestuursformatieplan 2014-2015 

- Meerjarenbegroting 2014-2018 

- Meerjarenonderhoudsplan 2014-2020 

- Strategisch beleidsplan (volgt) 

In hoofdstuk 4 verwijzen we naar bovengenoemde en andere relevante (borgings) documenten 
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1.4. Totstandkoming 

 

Op stichtingsniveau is in 2014 besloten het format schoolplan uit ParnasSys te hanteren als 

uitgangspunt. Op een directeurendag in januari 2015 zijn afspraken gemaakt over de wijze van 

invulling.  

Op schoolniveau heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen de intern begeleider en de directeur. 

In de regel heeft de directeur op basis van analyses van de ib’er teksten opgesteld. Daarnaast zijn in  

diverse teamvergaderingen de beleidsvoornemens en de (nog) niet-gerealiseerde plannen aan de orde 

geweest. Via de schoolraad en de medezeggenschapsraad zijn de ouders op de hoogte gesteld. Het 

concept is aan het team voorgelegd in het voorjaar van 2015, waarna het ter instemming aan de M.R. 

is voorgelegd en door het bevoegd gezag vastgesteld. (zie onder). 

 

Als informatiebronnen hebben we gehanteerd: 

 

- Schoolplan 2011-2015 

- Inspectierapport 2013 

- Visitatierapport 2014 

- Tevredenheidspeilingen 2014 

 

1.5. Procedures 

1. Opstellen en vaststellen van dit schoolplan 

Dit schoolplan is door de directie, passend binnen de kaders van het bestuursbeleid, in overleg 

met het personeel opgesteld en na instemming  door de medezeggenschapsraad  door het 

bevoegd gezag vastgesteld. 

2. Klachtenregeling 

In geval van klachten of geschillen is de klachtenregeling van toepassing. 
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2. Onze school 

2.1. Zakelijke gegevens  

Brinnummer 07NP 

Schoolnaam RK BS De Toermalijn 

Telefoonnummer 0497382288 

Gemeente BLADEL 

Provincie Noord-Brabant 

Vestiging adres Herman Gorterlaan 4, 5531SR BLADEL 

Naam bevoegd gezag Onderwijsstichting KempenKind 

Correspondentie adres bevoegd gezag Postbus 219 5520AE EERSEL 

E-mail school directie@bs-detoermalijn.nl 

2.2. Historie van de school 

De school is per 1 jan. 2010 gevestigd in een nieuw gebouw, op een steenworp afstand van de plaats 

waar het allemaal begon met de stichting van de Roncallischool in 1970. In de nieuwste wijk van 

Bladel (de Noordhoek) werd toen een nieuwe school gebouwd. Vanaf 1999 draagt de school de 

naam “de Toermalijn” en sinds januari 2010 zitten we, samen met BSO “Nummer Eén” in een 

nieuwe behuizing.  

 

2.3. Bevoegd gezag en bestuursconcept 

De Toermalijn maakt deel uit van Onderwijsstichting KempenKind, een stichting voor katholiek 

onderwijs. Onder het bestuur ressorteren 17 scholen: 15 basisscholen, 1 school voor speciaal 

basisonderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs. Twee scholen vervullen een regionale functie: 

SBO De Piramide en SO De Groote Aard, een cluster 3 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs 

aan zeer moeilijk lerende kinderen. 

Onderwijsstichting KempenKind verzorgt primair onderwijs aan 4 tot 12 jarigen en speciaal 

onderwijs aan 4 tot 20 jarigen vanuit een katholieke grondslag. 

Onderwijsstichting KempenKind kent een bovenschools organisatiemodel. Het College van Bestuur 

bestuurt de stichting en geeft leiding aan de organisatie, stelt het beleid vast en is verantwoordelijk 

voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van beleid. Het College van Bestuur is tweehoofdig, 

bestaande uit een voorzitter en een lid. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur,  zijn beleid en staat het College 

van Bestuur met advies terzijde. 

De beleidsvoorbereiding en -uitvoering worden mede verzorgd door de schooldirecteuren en een 

kleine staf.  

De dagelijkse leiding van de scholen is in handen van de schooldirecteur. Deze is integraal 

verantwoordelijk voor alle beleidsterreinen op schoolniveau. 
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2.4. Relatie met bovenschoolse organisaties 

Onderwijsstichting KempenKind maakt deel uit van samenwerkingsverband PO De Kempen (30-09). 

In dit samenwerkingsverband werken  de schoolbesturen voor basisonderwijs in de gemeenten 

Bergeijk, Bladel, Craenendonck, Eersel, Heeze-Leende. Oirschot, Reusel- de Mierden, Valkenswaard, 

Veldhoven en Waalre samen met de scholen voor speciaal onderwijs in de regio behorend tot 

cluster 3 en 4 ( LZ, ZML, Mytyl en gedragsproblemen). Deze samenwerking zorgt voor een passend 

onderwijsaanbod voor alle leerlingen en is als volgt geformuleerd: 

Binnen het samenwerkingsverband PO wordt het kindbelang geoptimaliseerd, waarbij het uitgangspunt  geldt 

dat voor alle kinderen zoveel mogelijk geïntegreerd en thuisnabij een adequaat onderwijsaanbod wordt 

gerealiseerd. Een passend onderwijsaanbod dat voldoet aan de onderwijsbehoefte van de betreffende leerling, 

zodanig dat hij/zij optimaal wordt aangesproken en uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen om zo optimaal 

mogelijk en gelukkig te kunnen functioneren in de maatschappij.  Als dit niet kan op de school van 

aanmelding wordt gezocht naar een passend aanbod met inachtneming van het principe van de 

thuisnabijheid. Geen kind valt tussen wal en schip. 

 

Daarnaast maakt Kempenkind deel uit van Regionaal Samenwerkingsverband voor Voortgezet 

Onderwijs Eindhoven en Kempen, vanwege ons voortgezet speciaal onderwijs op De Groote Aard. 

2.5. Leerlingen (vergelijkingsgroep: alle andere basisscholen in Nederland; zie ook hfdst. 5)  

Leerlingenaantallen vanaf 2010/2011  

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Leerlingen bovenbouw 180 159 170 159 142 149 138

Leerlingen onderbouw 142 149 138 127 122 113 110
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2.6. Ouders en verzorgers 

 

 

 

De wijk waaruit de leerlingen van onze school komen heeft vooral een woonfunctie. De leeftijds-

opbouw komt overeen met de rest van Nederland. Gemiddeld maandinkomen ligt boven het  

Nederlandse gemiddelde. Opleidingsniveau van de ouders ligt rond Nederlandse gemiddelde (lager 

19%; middelbaar 43%; hoger 37% tegenover 28, 42 en 27%). 6% van de kinderen groeit op in een 
gezin met een minimum inkomen (10% landelijk) 

2.7. Personeel (vergelijkingsgroep: alle andere basisscholen in Nederland; zie ook hfdst. 5)  

Leeftijdsverdeling personeel 2013-2014 

 

 

Personeelsverdeling naar geslacht 2013-2014 

 

 

 
Percentage man Percentage 

vrouw 

Onderwijzend personeel 27,0 % 73,0 % 

Indirect ondersteunend personeel  100,0 % 

Management 100,0 %  

Totaal 30,0 % 70,0 % 
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2.8 Medezeggenschap  

Op de Toermalijn is een medezeggenschapsraad (MR) ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers 

van ouders en leerkrachten. De MR geeft regelmatig advies. Daarnaast is voor een aantal besluiten 

instemming vereist. Dat is geregeld in het medezeggenschapsreglement. Op stichtingsniveau wordt 

gewerkt met een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). Die overlegt met het 

College van Bestuur. 

 

2.8. Huisvesting en situering van de school in de omgeving. 

 

Het schoolgebouw dateert uit 2010. Het is ontworpen voor 12 lokalen in 2 bouwlagen met een  

grote centrale ruimte die kan worden verdeeld in een aula en speelzaal. De lokalen zijn allemaal 

voorzien van digitale schoolborden en vast opbergmeubilair. Buiten alle lokalen ligt een zone met 

werkplekken die via een schuifdeur met elkaar in verbinding kunnen worden gesteld. 

De energiezuinige luchtverwarming is gecombineerd met een ventilatiesysteem. Ten behoeve van 

een dertiende lokaal is met ingang van het schooljaar ‘14/’15 tijdelijk een BSO-ruimte in gebruik 

genomen. 

  
 

 

 

Het voedingsgebied van onze school ligt in Bladel Noord en wordt hieronder globaal weergegeven. 
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3. Schoolontwikkeling en kwaliteitszorg 

 

Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en 

verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van het  onderwijs is in kaart gebracht 

door middel van (zelf)evaluatie. De zelfevaluatie resulteert in de vaststelling van gerealiseerde 

kwaliteit en van nog te ontwikkelen punten. De gerealiseerde kwaliteit wordt geborgd en 

ontwikkelpunten worden opgenomen  in een meerjarenplanning. Op basis van deze meerjaren-

planning worden jaarplannen opgesteld. De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers wordt 

afgestemd op de veranderonderwerpen van de school. De inzet en betrokkenheid van alle 

belanghebbenden in dit proces is essentieel. Het kind moet daarbij altijd centraal staan. 

3.1. Uitgangspunten en voorwaarden 

Professionele schoolcultuur en betrokkenheid op elkaar 

Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een professionele 

cultuur. In een professionele schoolcultuur handelen teamleden vanuit een gezamenlijke verant-

woordelijkheid voor zowel opbrengsten als voor processen die hierop van invloed zijn. Om deze 

professionele cultuur te stimuleren, stuurt de schoolleiding expliciet op versterking van vakmanschap, 

betrokkenheid, verantwoordelijkheid en samenwerking die gericht is op  kwaliteitsverbetering. 

Jaarlijks worden activiteiten met dit doel ingepland. Dit is zichtbaar in onze jaarplannen. Een klimaat 

waarin alle belanghebbenden zich positief betrokken tonen op elkaar is in sterke mate van invloed op 

het verandervermogen van de school. 

Integrale benadering 

Gelet op de meerwaarde van de integrale benadering kiezen we er nadrukkelijk voor om de 

persoonlijke ontwikkeling af te stemmen op de schoolontwikkeling. Dat komt tot uitdrukking, 

doordat we de verbinding leggen tussen doelen van de school en de vakbekwaamheid van de 

medewerkers. De persoonlijke ontwikkeling van het team als geheel en van ieder teamlid afzonderlijk 

kan niet los gezien worden van de ontwikkeling van de school. 

Integrale evaluatie 

In onze oordeelsvorming onderzoeken we de samenhang tussen de verschillende beleids- en 

kwaliteitsterreinen. Hoe is de kwaliteit van het onderwijsleerproces van invloed op de 

onderwijsresultaten? Welke relatie en wisselwerking zien we tussen de verschillende kengetallen? 

Welke relatie zien we tussen opbrengsten of kwaliteit van de leerling en de ondersteuning en 

bekwaamheden van het personeel ?  

3.2. Visie op integrale kwaliteitszorg 

Om schoolontwikkeling te realiseren werken we met een systeem voor kwaliteitszorg. 

Kwaliteitszorg is een leerproces, waarbij de school zelf, volgens een beargumenteerde planning, 

systematisch, de kwaliteit van het onderwijs bespreekt, beschrijft, realiseert, beoordeelt en/of laat 

beoordelen en evalueert. Bij kwaliteit gaat het dan om zowel de eisen die de overheid hier aan stelt, 

de zogenoemde basiskwaliteit, als om de ambities die de school zelf heeft geformuleerd.  

Een goed kwaliteitszorgsysteem helpt bij het voortdurend beantwoorden van  belangrijke 

kwaliteitszorgvragen rondom de volgende vier aspecten: de processen binnen de school, het 

handelen van de medewerkers, de opbrengsten van de leerlingen en de ontwikkelcapaciteit van de 

organisatie. De uitwerking van deze aspecten is een belangrijk ontwikkelingspunt voor onze school. 
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3.3. Kwaliteitszorgsysteem. 

Schoolontwikkeling 

Eind schooljaar 2013-2014 is gestart met een visitatietraject waarbij directeuren elkaar visiteerden en 

feedback gaven. We zijn in schooljaar 2014-2015 begonnen met het instrument Integraal. In dat 

schooljaar is gebruik gemaakt van de vragenlijsten: zelfevaluatie en tevredenheid van personeel, 

ouders en leerlingen. De combinatie van vragenlijsten geeft inzicht in de kwaliteit die we nastreven. 

De resultaten van de verschillende vragenlijsten worden samenhangend getoond in de cockpit van 

Integraal. Vanuit de cockpit kunnen jaarplannen geschreven worden. Op basis van de ervaringen 

worden op KempenKind-niveau afspraken gemaakt over de inzet van visitatie en het instrument 

Integraal. 

Opbrengsten en kengetallen onderwijs 

Naast de resultaten uit de vragenlijsten worden ook de resultaten van tussentijdse- en 

eindopbrengsten en binnenkort de   gegevens over sociale vaardigheden en de kengetallen onderwijs 

vanuit ParnasSys en ZIEN! getoond in de cockpit van Integraal. Voor verschillende resultaten wordt 

dan de vergelijking gemaakt met de inspectienormen en de schoolspecifieke streefdoelen. 

Persoonlijke ontwikkeling 

Integraal wordt in de toekomst ook ingezet voor de persoonlijke ontwikkeling. Leerkrachten 

schrijven dan met behulp van Integraal hun persoonlijk ontwikkelingsplannen en geven  de 

gesprekkencyclus vorm. Voor de functies schoolleider, interne begeleider en leerkracht zijn er 

vragenlijsten die de vereiste vakbekwaamheid beschrijven. De inhoud van deze 

competentievragenlijsten en de vragenlijsten schoolontwikkeling is op elkaar afgestemd. De vragen-

lijsten zijn ook afgestemd op de standaarden voor leerkrachten en schoolleiders. 

Vakbekwaamheidsdossier  

Elke medewerker beschikt binnen de termijn van dit schoolplan over een vakbekwaamheidsdossier. 

Dit is te onderscheiden van het personeelsdossier of maakt daar onderdeel van uit. Het 

personeelsdossier is het zakelijk dossier van het bevoegd gezag. Het vakbekwaamheiddossier is het 

dossier van de werknemer, gericht op de persoonlijke ontwikkeling onder verantwoordelijkheid van 

de werkgever. Het vakbekwaamheiddossier bevat naast gegevens van de betrokkene in ieder geval 

een beschrijving van opleiding, ontwikkeling en ervaring, een overzicht van competenties, plan voor 

de persoonlijke ontwikkeling en verslagen van gesprekken rondom de persoonlijke ontwikkeling. 

Binnen ParnasSys-Integraal leggen medewerkers hun vakbekwaamheiddossier aan. 

3.4. Overlegstructuur 

Overleggen hebben een belangrijke plaats binnen schoolontwikkeling.  Hier wordt de dialoog 

gevoerd over wat goed onderwijs is. Het proces van kwaliteitsborging en verbetering start als het 

ware binnen deze overleggen. Daar vindt analyse en interpretatie van gegevens plaats, waarna de 

vastgestelde veranderonderwerpen en vereiste vakbekwaamheden worden vastgesteld. Het proces 

wordt  ook binnen deze overleggen afgerond in de vorm van evaluatie. 

Teamoverleg 

Het teamoverleg vervult een belangrijke rol binnen de kwaliteitszorg. Binnen dit overleg worden veel 

fasen uit het proces van kwaliteitszorg uitgevoerd. In het teamoverleg worden de 

veranderonderwerpen besproken waaraan gewerkt gaat worden. Bijbehorende doelen en uit te 

voeren activiteiten worden vastgesteld. Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen, wordt er 

tijdens het teamoverleg regelmatig gerapporteerd over de voortgang en over het effect van de 

verbeteractiviteiten. 
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Bouwoverleg 

In het bouwoverleg gaan de leerkrachten uit kleuter- (gr. 1/2), midden- (gr.3, 4, 5) en bovenbouw (6, 

7, 8) onder leiding van de bouwcoördinator met elkaar in gesprek over onderwijskundige 

onderwerpen die spelen in hun bouw. Daarnaast is er ruimte gereserveerd voor professionele 

ontwikkeling zoals feedback, intervisie enz.  

 

DiCo 

In het DiCo zitten naast de directeur de bouwcoördinatoren, de leerlingen- en interne begeleider. 

In dat overleg komen de resultaten van de bouwbesprekingen bij elkaar en wordt beleid voorbereid 

en geëvalueerd. 

 

Zorgoverleg 

De intern begeleider overlegt wekelijks op een vast tijdstip met de directeur de stand van zaken met 

betrekking tot leerlingenzorg en het onderwijsproces. Zie ook: zorgplan 2015/2016. 

 

Overleg intern begeleider-leerkracht 

Op schoolniveau vinden de groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen en databesprekingen plaats. 

Elke cyclus handelingsgericht werken wordt afgerond met een groepsbespreking. Deze bespreking is 

meteen het begin van een nieuwe cyclus. Bij de groepsbespreking zijn de leerkracht en de intern 

begeleider aanwezig. Het vorig groepsplan wordt geëvalueerd, het groepsoverzicht wordt besproken 

en de onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen worden aangescherpt. Er wordt bekeken hoe in de 

groep leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften op een haalbare manier geclusterd kunnen 

worden. Ook worden gegevens verzameld voor het opstellen van het nieuwe groepsplan en kan de 

leerkracht aangeven waarbij zij begeleiding wenst van de intern begeleider.  

Als een leerling onvoldoende profiteert van het groepsplan, als de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen onduidelijk blijven of als er vermoedens zijn van een ernstige problematiek of stoornis, kan 

de leerling vanuit de groepsbespreking aangemeld worden voor de leerlingbespreking. Centraal staat 

de begeleidingsvraag van de leerkracht. Na afloop van de leerlingbespreking wordt waar nodig een 

gesprek gepland met ouders. 

Tweemaal per jaar vinden de databesprekingen plaats. Bij de databespreking zijn de directeur, intern 

begeleider en leerkracht (juni: ook nieuwe leerkracht) aanwezig. Tijdens deze bespreking worden de 

resultaten van de groep besproken.  

Gesprekkencyclus 

De persoonlijke vakbekwaamheden worden binnen de gesprekkencyclus besproken. Na bespreking 

en vaststelling van de te ontwikkelen vakbekwaamheden stelt iedere medewerker zelf een persoonlijk 

ontwikkelingsplan op. Dit persoonlijk ontwikkelingsplan wordt besproken met de leidinggevende en, 

al dan niet aangepast en vervolgens vastgesteld. 

Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen worden regelmatig gesprekken gevoerd, waarin de 

uitvoering van het persoonlijk ontwikkelingsplan ter sprake komt. Er wordt geëvalueerd welke 

vakbekwaamheden eigen gemaakt zijn en er wordt afgesproken welke vakbekwaamheden nog eigen 

gemaakt moeten worden in het persoonlijk handelen. 

Onze stichting heeft in 2010 een integraal personeelsbeleid vastgesteld. Daaruit in schema de ge-

sprekkencyclus van de leerkracht. 
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3.5. Schoolontwikkeling in praktijk  

Missie, visie en uitgangspunten bepalen 

Als eerste stap op weg om het nieuwe schoolplan in de praktijk te brengen worden de school- en 

stichtingsvisie gekoppeld. Dan zijn de missie, visie en uitgangspunten besproken, waar nodig aangepast 

en weer opnieuw vastgesteld. Zie ook 4.1. 

 

Zelfevaluatie 

Voorafgaand aan de nieuwe schoolplanperiode is door middel van zelfevaluatie de kwaliteit van de 

school als totaliteit in beeld gebracht. Dit is uitgevoerd met behulp van de vragenlijsten van Integraal 

en met behulp van de kengetallen en opbrengsten zoals die getoond worden in de cockpit van 

Integraal. Onderzocht is (zie hoofdstuk 4, 5 en 6) hoe deze zich verhouden tot de basiskwaliteit en 

de schooleigen ambities.  

Meerjarenbeleid 

De uitkomsten van de zelfevaluatie zijn leidend voor de schoolontwikkeling in de komende 

schoolplanperiode. De door het team gekozen verbeterpunten zijn ‘uitgezet’ in een meerjarenbeleid.  

Jaarplannen 

Vanuit dit meerjarenbeleid worden er per schooljaar één of meerdere jaarplannen geschreven met 

als doel de kwaliteit te verbeteren en te verduurzamen. De jaarplannen worden op termijn gemaakt 

in het programma Integraal. Elk afzonderlijk jaarplan beschrijft dan een veranderonderwerp. Per 

veranderonderwerp wordt aangegeven welke activiteiten daarvoor uitgevoerd gaan worden (wie, 

wat, hoe, wanneer enz.) en wat de gewenste situatie is die bereikt moet worden. Beschreven wordt 

welke competenties nodig zijn om de gewenste kwaliteit te realiseren. Er wordt vastgesteld of en 

hoe behaalde successen gemeten zullen worden. Aan het einde van een schooljaar worden de voor 

dat schooljaar geldende jaarplannen geëvalueerd en worden de jaarplannen voor het volgende 

schooljaar opgesteld. Zie voor het meerjarenbeleid en de jaarplannen hoofdstuk 7 en de bijlage 

‘Jaarplannen’. 

Persoonlijk ontwikkelingsplan 

Elke medewerker beschikt binnen deze schoolplanperiode  over een actueel persoonlijk ontwik-

kelingsplan. Dit plan beschrijft de doelen die de medewerker nastreeft in het kader van zijn 

persoonlijke ontwikkeling en wat daarvoor nodig is aan scholing, ondersteuning, begeleiding enz. De 

medewerkers stellen hun ontwikkeldoelen zoveel mogelijk af op de doelen van de school. Het plan 

wordt afgesloten met een evaluatie. 
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Voortgang volgen 

Om de voortgang en het effect van de uitvoering te volgen, worden de volgende activiteiten 

ondernomen: 

- Analyseren van de midden-en eindtoetsen van CITO en de leeropbrengsten. Dit wordt gedaan 

door de leerkrachten met de intern begeleider en de directeur tijdens de zgn. databesprekingen. 

- Regelmatig een zelfevaluatie  met behulp van onderdelen van vragenlijsten vanuit Integraal.  

- Op stichtingsniveau wordt eens per twee jaar intervisie gehouden. Daarvan wordt verslag 

gedaan. Dat wordt besproken met alle betrokkenen en daaruit worden verbeterpunten 

opgenomen in het schoolplan. 

- De intern begeleider onderzoekt de voortgang van de gewenste kwaliteit voor het betreffende 

schooljaar, onder andere door middel van observaties in de groepen. Deze observaties worden 

besproken met de leerkrachten.  

- De schoolleider stelt zich globaal op de hoogte van wat er speelt in de groepen d.m.v. de zgn. 

flitsbezoeken. 

- Elke vier jaar vindt een risico-inventarisatie plaats met behulp van de Arbomeester. Daarin is 

opgenomen een zgn. quick-scan die o.a. inzicht geeft in taakbelasting, werkdruk enz.  

 

 

Verantwoording 

Er wordt belang gehecht aan tijdige en transparante  verantwoording. Dit gebeurt in de eerste plaats 

in dit schoolplan. Dit wordt toegestuurd aan de onderwijsinspectie en ligt voor iedereen ter inzage 

op school. Ook wordt er op de schoolsite een link geplaatst waardoor het schoolplan voor iedereen 

te raadplegen is. Daarnaast is er de schoolgids. In de schoolgids worden de plannen in het kort 

beschreven. De schoolgids wordt op de site gepubliceerd en ligt ook op school ter inzage. Wanneer 

er een verslag is van de onderwijsinspectie worden  de conclusies samengevat en gedeeld met 

ouders. Het inspectierapport wordt gepubliceerd op de website van www.schoolvensters.nl en ligt 

op school ter inzage. In de jaarplannen worden de  geplande activiteiten en de doelen die we 

daarmee willen bereiken beschreven. De schoolleiding verantwoordt zich, vooralsnog via een 

gesprek, aan het bevoegd gezag. Door middel van het jaarverslag wordt officieel verantwoording 

afgelegd. Het jaarverslag wordt op de website gepubliceerd en indien gewenst op  papier verstrekt. 

 

 

 

 

  

http://www.schoolvensters.nl/
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4. Beleidsterreinen 

 

Voor de verschillende beleidsterreinen wordt de visie van de school weergegeven en verwezen naar 

gerelateerde beleids- en borgingsdocumenten. Aandachtspunten en doelen vanuit de 

beleidsterreinen, voor de komende schoolplanperiode zijn verwerkt  in hoofdstuk 7 

‘Meerjarenbeleid’. 

4.1. Identiteit van de organisatie 

De schoolvisie wordt nog dit jaar gekoppeld aan onderstaande stichtingsvisie. Onderstaande 

afbeelding slechts ter illustratie. Voor aanpak van de inhoud zie blz. 34 identiteit. 

 

Gerelateerde documenten 

- Schoolgids 

- Site www.schoolvensters.nl 

Kernwaarden van de Toermalijn 

de vreedzame 
school 

 

   

ambitie 

 

 

ontwikkeling  

 

 

    

hart voor elkaar 

 

  

gastvrijheid 

 

http://www.schoolvensters.nl/
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4.2. Onderwijs 

Inrichting van het onderwijs 

We willen bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis 

en vaardigheden kan verwerven die nodig zijn om zich als mens te ontplooien en om zich 

maatschappelijk verdienstelijk te kunnen maken. We werken daarbij vanuit onze missie/visie.  

 

In de kleutergroepen werken we met heterogene groepen. Dat betekent dat oudste en jongste 

kleuters bij elkaar in een groep zitten. In groep 3 tot en met 8 werken we met het 

jaarklassensysteem. Op dit moment hebben we geen combinatiegroepen. We streven ernaar om in 

elke groep voldoende ondersteuning te bieden. 

 

In de groepen 1-2 wordt thematisch gewerkt vanuit basisontwikkeling. In groep 3- 8 werken we 

volgens de leerlijnen van de verschillende methodes.  

De Vreedzame school vormt de basis voor onze school als leefgemeenschap. Het is onze 

“pedagogische huisstijl”. Dit programma streeft naar een blijvende verandering in de cultuur. Een 

Vreedzame School is een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, 

ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met 

elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen 

uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en op school, op hun eigen 

leeromgeving en hun eigen ontwikkeling.  

 

De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht: 

- visie Toermalijn/ visie KempenKind: concreet maken, koppelen, implementeren, borgen 

- visie hoog/ meerbegaafdheid 

- port folio 

- werken met schoolontwikkelingsplan – bouwontwikkelingsplan – persoonlijk ontwikkelingsplan 

- KempenKind Academie 

- democratisch burgerschap 

 

Kerndoelendekkend 

 

Het leerstofaanbod omvat alle wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden. Binnen dit 

aanbod worden  eigen accenten gelegd, die bepaald worden door de identiteit van de 

schoolorganisatie, zoals hierboven verwoord in paragraaf 4.1. Dat kan bij de leergebieden betekenen 

dat het aanbod meer omvat dan de kerndoelen voorschrijven. Bij de vormingsgebieden zal dat vooral 

tot uitdrukking komen in de invulling, waarbij het onderwijskundig  en pedagogisch kader van de 

school leidend is.  

 

Om te bereiken dat de kinderen aan het eind van acht jaar basisonderwijs voldoen aan de 

kerndoelen, gebruiken wij methodes en actuele onderwijsleerpakketten die zodanig zijn 

samengesteld, dat de kerndoelen bereikt kunnen worden. Bij de aanschaf van nieuwe methodes is dit 

een vereiste. Tevens zijn de referentiesniveau opgenomen in de taal en rekenmethode. Voor 

leerlingen, die wegens specifieke ondersteuningsbehoeften niet kunnen voldoen aan de kerndoelen, 

wordt in een ontwikkelingsperspectief aangegeven welke vervangende onderwijsdoelen worden 

gehanteerd.  

De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:   

- invoeren nieuwste versie Veilig Leren Lezen 

- scholing expertise leerkrachten groepen 1-2 

- aanpak begrijpend lezen 

- aanpak muziekonderwijs 

- planmatige vervanging methodes 
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Schoolondersteuningsprofiel 

Met het schoolondersteuningsprofiel wordt in beeld gebracht welke (extra) ondersteuning wij onze 

leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze 

school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het 

profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel 

door ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons 

schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning 

op onze school geïnformeerd in de schoolgids.  

De komende periode vragen de volgende zaken aandacht: 

- dyscalculie: expertise vergroten en beleid formuleren. 

- meer- en hoogbegaafden: beleid vaststellen en uitvoeren. 

- deskundigheid verwerven over leerlijnen en executieve functies. 

- gemaakte afspraken en deskundigheid borgen. 

- werken met ambitieniveaus op school- en groepsniveau. 

 

Gerelateerde documenten 

- schoolgids 

- schoolondersteuningsprofiel 

- zorgplan 

- vragenlijsten en tevredenheidspeilingen 

- inspectierapport 

4.3. Personeel en organisatie 

Schoolontwikkeling 

Het team werkt vanuit vertrouwen goed samen aan schoolontwikkeling. Onze medewerkers tonen 

een goede inzet en  zijn vakbekwaam. Het team beschikt over voldoende zelfsturend vermogen en 

veranderkracht om het onderwijs met succes te verbeteren. De school werkt datagestuurd, en 

steeds meer planmatig en resultaatgericht aan de verbetering van haar onderwijs op basis van 

gedegen analyse. De activiteiten moeten bijdragen aan het bereiken van de missie en de visie van de 

school. De schoolorganisatie en het onderwijs dat op school wordt gegeven, moeten op adequate en 

professionele wijze geleid worden. Daarbij heeft de schoolleiding oog voor alle betrokkenen bij de 

schoolorganisatie en voor het geboden onderwijs. De schoolleiding beschikt over passende 

vakbekwaamheden en heeft daarop afgestemde scholing gevolgd. Het bestuur volgt en stimuleert op 

effectieve wijze de kwaliteit van het onderwijs 

 

Organisatiebeleid 

Er wordt een goed personeelsbeleid gevoerd. De personeelsleden verzorgen het onderwijs vanuit 

een gezamenlijke visie, gebaseerd op het schoolconcept (zie paragraaf 1 van dit hoofdstuk). Van de 

collega’s wordt verwacht dat ze loyaal in hun functie staan. In de praktijk betekent dit dat ze zich 

volledig inzetten voor hun werk en dat ze zich blijven ontwikkelen ten behoeve van goed onderwijs. 

De schoolleiding heeft hierin een stimulerende en ondersteunende rol. Wat betreft stimulering en 

ondersteuning gaat de aandacht met name uit naar beginnende leerkrachten en naar alle leerkrachten 

in situaties waarbij vernieuwingen worden ingevoerd en geborgd. Ook voor de oudere leerkrachten 

hebben we in het kader van duurzame inzetbaarheid extra aandacht. Leraren worden aangesproken 

op hun professionaliteit. Een goed personeelsbeleid en een prettig leef- en werkklimaat moet er aan 

bijdragen dat het personeel  zich betrokken voelt bij het werk en bij de school 

De administratie en procedures mogen in de toekomst meer helder, transparant en inzichtelijk 

worden.  De wettelijk verplichte documenten en procedures worden gehanteerd.  

 

Gerelateerde documenten 

- Personeelsbeleidsplan van KempenKind 

- Formatieplan van KempenKind 
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4.4. Communicatie 

In onze communicatie streven we ernaar goed te luisteren, in te leven en feedback te geven. We zijn 

ons ervan bewust dat goede communicatie essentieel is en voortdurend de aandacht vraagt. We 

vinden het belangrijk om met alle belanghebbenden, zowel intern als extern tijdig, adequaat en 

doelmatig te communiceren.  

Interne communicatie 

Interne communicatie vraagt een inspanning van alle betrokkenen. Er is sprake  van een functionele 

overlegcultuur en overlegstructuur. Alle interne communicatie moet gezien worden in het belang van 

goed onderwijs voor de kinderen en een goede werksfeer voor schoolleiding en leraren. De interne 

informatievoorziening draagt er aan bij dat teamleden tijdig, open en volledig geïnformeerd worden. 

Samenwerking met ouders 

Ouders geven in vertrouwen het onderwijs en een deel van de opvoeding uit handen aan de 

basisschool. Goede communicatie is essentieel, in het belang van de kinderen en in het belang van de 

onderlinge relatie. De informatievoorziening houdt rekening met verwachtingen van ouders en stelt 

ouders in staat om te begrijpen, mee te leven en mee te denken. Er is een schoolcultuur waarin 

teamleden vanuit een proactieve houding een goede samenwerking met ouders bevorderen. De 

school stelt ouders in staat mee te denken over de ondersteuning van het kind in de groep en denkt 

actief mee met ouders over de ondersteuning thuis. De school stelt ouders in staat op een bij de 

school passende wijze mee te denken over het schoolbeleid. De school bevordert dat ouders mee 

kunnen doen en mee kunnen leven.    

Communicatie met externen 

De communicatie met externen staat in dienst van het op school gegeven onderwijs en degenen die 

daarbij zijn betrokken. Een goede communicatie met externen is representatief voor de 

onderwijscultuur en onderwijsstructuur van de school. De communicatie is transparant. 

 

Gerelateerde documenten 

- Schoolgids 

- Klachtenregeling 

- Schoolveiligheidsplan 

4.5. Huisvesting en inrichting 

De mensen die hun werk in en om de school doen, de kinderen die de school bezoeken en ook 

overige bezoekers in de school, moeten gebruik kunnen maken van adequate voorzieningen 

(werkruimtes, ict-voorzieningen enz.). Een goede inzet van middelen, adequate voorzieningen en een 

prettig leef- en werkklimaat draagt er aan bij dat het personeel  zich betrokken voelt bij het werk en 

bij de school. 

 

Gerelateerde documenten 

- Huisvestingsplan 

- (Meerjaren) onderhoudsplan 

4.6. Financiën 

De middelen die worden ontvangen, zetten we op onze school doelmatig in. Daarbij zoeken we 

steeds het juiste evenwicht in het belang van het geheel van de schoolorganisatie. De personele 

middelen worden voornamelijk door de schoolleiding ingezet. De materiële middelen worden ingezet 

door middel van budgettering. Periodiek leggen we aan belanghebbenden op transparante wijze 

verantwoording af over de doelmatige en verantwoorde inzet van personele en materiële middelen. 

Gerelateerde documenten 

- Begrotingen (jaarbegroting en meerjarenbegroting) 

- Jaarverslag en jaarrekening. 
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5. Analyse huidige stand van zaken 

 

De analyse van de huidige stand van zaken geeft een beeld waar de  school goed in is en waar de 

risico’s en ontwikkelpunten liggen. Risico’s en ontwikkelpunten vragen de komende 

schoolplanperiode aandacht. De sterke punten worden benut om in de komende vier jaren de 

risico’s en ontwikkelpunten in positieve zin om te buigen. Aandachtspunten en doelen voor de 

komende schoolplanperiode zijn verwerkt in hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’. 

5.1. Terugblik op de vorige schoolplanperiode 

Tijdens de voorgaande schoolplanperiode zijn volgende zaken gerealiseerd of blijven liggen (kolom 3) 

 

voornemen specifiek ger. toelichting 

1. Invoering 1-zorg route Aanpassen zorgstructuur: han-

delings- en opbrengstgericht.  

  + Geheel gerealiseerd. 

2. Onderwijsopbrengsten ver-

beteren 

Uitslag eindtoets en resultaten 

begrijpend en technisch lezen: 

voldoende. 

  + Zie 5.8 en 5.9 

3. Missie/visie hanteren door 

toepassen 

Visie zichtbaar in school; leer-

krachten werken vanuit visie. 
  ± Ontwikkeling schoolvisie po-

sitief. Implementatie en toe-

passing blijven achter.      

4. DVS als pedagogisch uit-

gangspunt hanteren 

De Vreedzame School: uitgangs- 

punt pedagogisch handelen. 

  + Gerealiseerd. Vraagt blijvend 

onderhoud (o.a. via nascho-

ling nieuwe leerkrachten). 

5 Relatie met ouders borgen Blijvend werken aan relatie 

ouders-school. 
  ±  Voorwerp van aanhoudende 

zorg om koers te houden 

6. Invoering nieuwe methodes Per jaar 1 á 2 methodes plan-

matig vernieuwen. 

  + Gerealiseerd.  

7. Kwaliteitszorg met nadruk 

op borging 

Via vakcoördinatoren werken 

aan borgingsboek. 

   - Kwaliteitszorg en borging 

onderwijsleerproces blijft 

achter. 

8. Werken met  vakcoördina-

toren 

 

Verhoogde betrokkenheid leer-

krachten & betere kwaliteit. 

   + Op alle onderwijsgebieden 

zijn actieve coördinatoren 

werkzaam. 

9. Thematisch werken Binnen de hele school hetzelfde 

onderwerp. 

   - Niet gerealiseerd en niet ge-

evalueerd. 

10.Teamontwikkeling naar M3 Dreamteam; eigenaarschap; 

onafhankelijk. 
  ± Slag naar professionaliteit op 

basis van sfeer is gaande. 
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5.2. Leerlingenpopulatie 

 

Verdeling Leerlinggewicht: Realisatie Peildatum: 1 oktober 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Totaal aantal leerlingen 300 100% 307 100% 326 100% 322 100% 

Gewicht 0,3 11 3.7% 11 3.6% 12 3.7% 13 4.0% 

Gewicht 1,2  3 1.0% 7 2.3% 8 2.5% 9 2.8% 

Geen / Onbekend 286 95.3% 289 94.1% 306 93.9% 300 93.2% 

 

 

Aantallen per leeftijd: Realisatie Peildatum: 1 oktober 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

4 jaar 37 33 45 30 

5 jaar 44 36 35 44 

6 jaar 40 43 40 35 

7 jaar 32 40 46 39 

8 jaar 46 33 40 47 

9 jaar 37 48 32 41 

10 jaar 34 37 48 32 

11/12 jaar 30 37 40 54 

totaal 300 307 326 322 

 

 

Aantallen per leeftijd: Prognose Peildatum:1 oktober  

 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 

4 jaar 36 30 29 27 

5 jaar 32 36 30 29 

6 jaar 40 32 36 30 

7 jaar 41 40 32 36 

8 jaar 29 41 40 32 

9 jaar 49 29 41 40 

10 jaar 51 49 29 41 

11/12 jaar 30 51 49 29 

totaal 308 308 286 264 
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Ondersteuningszwaarte Peildatum: 1 oktober 

Totaal aantal leerlingen op peildatum   322 

Aantal leerlingen met een:  

- Ontwikkelingsperspectief 9 

  

Aantal leerlingen met onderwijs- of ondersteuningsbehoeften op het gebied van:  

- Dyslexie 14 

- Dyscalculie   1 

- Spraak/taalproblematiek   2 

- Motoriek   3 

- Langdurig zieken   3 

- NT2 14 

- Autisme spectrum   5 

- Overig   2 

5.3. Personeel (aan onderstaande opgave kunnen geen rechten worden ontleend) 

Geslacht Aantal 

Man    6 

Vrouw 17 

  

Leeftijdcategorie Aantal 

< 20 jaar   0 

20 – 30 jaar   2 

31 – 40 jaar 10 

41 – 50 jaar  7 

51 – 60 jaar  0 

> 60 jaar  4 

  

WTF Aantal 

< 0,3 0 

0,3 – 0,6 7 

> 0,6      16 

  

Personeelstype Aantal 

Niet onderwijsgegevend 4 

Onderwijsgevend (lln. groep)      19 
 

Dienstjaren school Aantal 

<5   6 

6 – 10  6 

11 – 15  6 

16 – 20  3 

20 – 25  0 

> 25  2 

  

Dienstjaren onderwijs Aantal 

<5  2 

6 – 10 6 

11 – 15 7 

16 – 20 5 

20 – 25 0 

> 25 3 

  

Inschaling Aantal 

LA        18 

LB    4 

LC    0 

DB    1 
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Specialisatie op het gebied van Aantal medewerkers Extern beschikbaar 

Gedrag 3 Via CPO 

Dyslexie 1  

Dyscalculie 0  

Motoriek 1  

NT2 2  

 

 

5.4.  (Zelf)evaluatie en tevredenheid 

In de oktober 2014 zijn met behulp van het kwaliteitsmanagementsysteem ‘Integraal’ verschillende 

vragenlijsten afgenomen. De scores voor de onderwerpen zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

Maximum score: 4 Zie ook legenda onder. 

 

Domein Onderwerp 

Evaluatie  Tevredenheid 

ZE AUD INS  PTP OTP LTP 

OLP Leefklimaat in de groep 3.6     3.5 3.2 

OLP Leerklimaat in de groep 3.3     3.5 3.0 

OLP Instructie 3.2      3.0 

OLP Afstemming 3.2     3.5 3.0 

OLP Leerstofaanbod 2.7     3.4 2.8 

OLP Onderwijstijd 3.8  4.0   3.7  

PO Waarnemen en begrijpen 3.3  3.0     

PO Planmatig handelen 3.1  3.0     

PO Organisatie en aansturing 2.9  3.0  3.3   

PO Samenwerking met externen 3.0       

PO Leerlingenondersteuning      3.3  

SC Leefklimaat op school 4.0    3.5 3.3 3.3 

SC Werkklimaat op school 2.7    3.1   

SC Interne communicatie 3.4    3.0   

SC Visiegericht 2.3    2.9   

SC Persoonlijke betrokkenheid     3.6   

SC Aanvaarding       3.5 

SMO Cultuur 3.0    3.4 3.6  

SMO Informeren 3.0     3.4  

KM Voorwaarden voor kwaliteit 3.0  3.0     

KM Systeem voor zelfevaluatie 2.4  2.6     

OM Personeel 2.8    3.2 3.6  
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Domein Onderwerp 

Evaluatie  Tevredenheid 

ZE AUD INS  PTP OTP LTP 

OMii Financiën 3.3       

OM Huisvesting en voorzieningen 3.3    3.3 3.6 3.5 

OM Administratie en procedures 2.7  4.0     

IM Presentatie 3.0    3.6 3.7 3.7 

IM Resultaten onderwijs 3.0  3.0  3.1 3.6 3.8 

 

LEGENDA 

Domein Vragenlijsttype 

OLP Onderwijsleerproces ZE Zelfevaluatievragenlijst 

PO Planmatige ondersteuning AUD Auditorenvragenlijst 

SC Schoolcultuur INS Inspectievragenlijst 

SMO  Samenwerking met Ouders PTP Personeelstevredenheidspeiling 

KM Kwaliteitsmanagement OTP Oudertevredenheidspeiling 

OM Organisatiemanagement LTP Leerlingtevredenheidspeiling 

IM Imago   

    

Domein (o) Domein (o) 

OLP (o) Onderwijsleerproces IC (o) Interne communicatie 

SK (o) Schoolklimaat CMO (o) Communicatie met ouders 

LA (o) Leerstofaanbod CME (o) Contacten met externen 

OT (o) Onderwijstijd SO (o) Schoolontwikkeling 

ZEB (o) Zorg en begeleiding OB (o) Organisatiebeleid 

KZ (o) Kwaliteitszorg IM (o) Imago 

 

 

In de maart 2015 is in het kader van het ARBO-beleid een aantal vragenlijsten (o.a. de Quick-Scan) 

uitgezet onder het personeel. De resultaten vragen om nader overleg onder andere binnen de 

stichting. In een later stadium worden ze uitgebreid teruggekoppeld en geëvalueerd. 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Schoolprofielen  

Om zicht te krijgen hoe de school presteert met betrekking tot bepaalde thema’s, zijn de volgende 

schoolprofielen geanalyseerd. Zie 5.4. 

 Planmatige ondersteuning; 

 Zorg voor kwaliteit; 

 Sociale veiligheid; 

 Ouderparticipatie; 

 Leerlingparticipatie; 

 Professionele schoolcultuur 
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5.6. Tussentijdse Opbrengsten 

Vaardigheidsscore ten opzichte van de inspectienorm 

 Jaar  Gew 1 2 3 4 5 6 7 8 

CITO Begrijpend lezen 11/12 M 5%    18.4 24.8 36.7 49.4 56.6 

 11/12 E 5%   -1.8 22.6     

 12/13 B 6%        59.3 

 12/13 M 6%    14.5 24.8 31.4 50.8  

 12/13 E 6%   1.2 21.4     

 13/14 B 6%        55.2 

 13/14 M 6%    14.5 28.3 36.8 46.6  

 13/14 E 6%   -0.7 17.6     

 14/15 M 7%    13.3 23.6 32.5 49.8 54.1 

CITO Drie-Minuten-Toets 11/12 M 5%   25.4 62.0 73.7 83.7 96.0 99.8 

 11/12 E 5%   37.5 71.2 73.2 91.7 103.3  

 12/13 M 6%   27.1 57.2 74.3 80.1 97.2 112.7 

 12/13 E 6%   44.7 63.6 79.5 88.7 101.2  

 13/14 M 6%   24.9 59.9 68.8 89.5 92.1 109.8 

 13/14 E 6%   38.1 68.1 78.4 95.0 96.3  

 14/15 M 7%   21.2 58.3 72.7 81.6 99.5 99.0 

CITO Rekenen voor kleuters 11/12 M 5% 71.2 82.5       

 11/12 E 5% 79.9 95.1       

 12/13 M 6% 73.3 87.2       

 12/13 E 6% 76.1 94.2       

 13/14 M 6%  85.6       

 13/14 E 6% 74.3 95.4       

 14/15 M 7%  83.5       

CITO Rekenen-Wiskunde 11/12 M 5%   38.7 60.4 73.6 89.8 104.0 112.9 

 11/12 E 5%   44.5 67.7 80.3 95.8   

 12/13 B 6%        113.4 

 12/13 M 6%   42.5 55.6 71.0 88.6 105.1  

 12/13 E 6%   46.3 65.6 79.7 95.0   

 13/14 B 6%        110.0 

 13/14 M 6%   131.3      

 13/14 M 6%    57.2 71.0 90.5 102.0  

 13/14 E 6%   155.9      

 13/14 E 6%    69.0 79.7 97.3 105.1  

 14/15 M 7%   120.2 177.0     

 14/15 M 7%     73.0 85.5 100.1 113.2 

CITO Spelling 11/12 M 5%   111.5 123.3 127.1 133.5 138.9  

 11/12 E 5%   115.4 125.3 134.5 138.9   

 12/13 M 6%   116.6 122.2 129.4 133.0 140.4  

 12/13 E 6%   119.5 123.1 134.5 137.5   

 13/14 M 6%   113.4 124.8 127.6 137.6 138.4  

 13/14 E 6%   117.1 125.7 131.0 140.0   

 14/15 M 7%   170.1      

 14/15 M 7%    125.2 128.4 134.7 141.4  
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 Jaar  Gew 1 2 3 4 5 6 7 8 

CITO Taal voor kleuters 11/12 M 5% 58.3 69.6       

 11/12 E 5% 64.7 77.1       

 12/13 M 6% 54.5 70.1       

 12/13 E 6% 60.3 77.7       

 13/14 M 6%  71.1       

 13/14 E 6% 57.5 76.7       

 14/15 M 7%  64.5       

CITO Woordenschattoets 11/12 M 5%   40.0 60.4 58.9 72.4 90.4  

 11/12 E 5%   58.5 60.2 62.4 80.3   

 12/13 M 6%   38.4 52.4 66.1 70.7 84.4 99.4 

 12/13 E 6%   54.8 60.8 69.8 76.2   

 13/14 M 6%   40.0 52.1 65.0 80.3 86.6 96.1 

 13/14 E 6%   62.8 58.6 67.5 80.8 86.0  

 14/15 M 7%   40.3 57.6 65.8 73.9 91.3 96.6 

 

5.7. Sociale Vaardigheden. 

In de toekomst worden wellicht de resultaten opgenomen van Kijk! en Zien! Op onze school wordt 

periodiek het welzijn van de leerlingen gemeten via de Vreedzame School. We zetten de veiligheids-

thermometer twee keer per jaar uit en bespreken de uitkomsten met de leerlingen. 

5.8 Eindopbrengsten. 
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5.9. Kengetallen onderwijs. 

Doorstroming 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Kleutergroepverlenging 8.9% 0.0% 0.0% 5.3% 

Doublures leerjaar 3-8 0.7% 0.4% 0.4% 1.0% 

Leerlingen ouder dan 12 jaar 0.7% 0.7% 0.9% 1.9% 

Leerl. leerj. 4-8 jaar met verkorte schoolloopbaan 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom leerjaar 7 naar LWOO of PRO 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom leerjaar 8 naar LWOO of PRO 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom naar SBO 1.1% 0.7% 1.3% 0.0% 

Uitstroom naar SO 0.7% 0.3% 0.7% 0.0% 

Uitstroom naar BAO 0.4% 1.4% 0.7% 1.3% 

Instroom vanuit BAO 2.7% 4.0% 0.9% 4.8% 

Terugplaatsing vanuit SBO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Terugplaatsing vanuit SO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Leerlingen met een indicatie 1.7% 1.6% 2.2% 2.5% 

5.10. Functioneren leerlingen in het VO. 

Over het functioneren van onze leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen we jaarlijks verslag van 

de behaalde resultaten. Die resultaten zijn onderwerp van gesprek tijdens het zorgoverleg tussen 

intern begeleider en leerkracht groep 8. 

5.11. Rapportages van derden 

Aanbevelingen uit het visitatierapport van februari 2014: 

• Ga aan de slag met het invoeren van een professionele cultuur, met als belangrijke elementen: het 

elkaar professioneel aanspreken, het vragen om en geven van feedback en het voeren van een 

professionele dialoog (luisteren en doorvragen in plaats van argumenten tegenover elkaar zetten). 

Het VT adviseert De Toermalijn om als team vast te stellen wat onder professionele cultuur verstaan 

wordt, maar hier niet te lang bij stil te staan en vooral snel aan de slag te gaan met concrete stappen. 

Van denken naar doen dus! De voorwaarden (behoefte, veiligheid, relaties) zijn aanwezig; 

• Breng meer lijn en sturing aan in de persoonlijke ontwikkeling binnen het team. Vertaal (in profes-

sionele dialoog tussen leerkracht en directie) de gewenste ontwikkeling van de school naar persoon-

lijke ontwikkelbehoeften en neem deze op in de gesprekkencyclus, inclusief monitoring van de voort-

gang. Laat het schoolbelang meer meewegen bij de keuze wie welke scholing/specialisatie gaat doen; 

• Breng in het algemeen meer structuur en planmatigheid aan in de aansturing van de school: maak 

een duidelijke keuze in de ontwikkelingen die de school wel en niet opstart en maak deze 

ontwikkelingen vervolgens consistent (P-D-C-A) af; 

• Inventariseer de in de school aanwezige expertise en richt allereerst de taak- en rolverdeling tussen 

directeur, coördinatoren, IB’ers en kwaliteitsbewaking opnieuw in, zodanig dat de expertise optimaal 

gebruikt wordt en voor leerkrachten helder is wie welke rol vervult; 

• Geef de KempenKind-visie handen en voeten door de elementen op te nemen in bijvoorbeeld de 

gesprekkencyclus met leerkrachten. Niet alles tegelijk (daarvoor is de visie te veelomvattend) maar 

stippel hiervoor een verstandige route uit; 

• Gebruik de zelfevaluatie en de uitkomsten van deze visitatie als bouwstenen voor de 

doorontwikkeling van de school. 

5.12. Toezichtsarrangement onderwijsinspectie 

Door de onderwijsinspectie is per 21 november 2013  het volgende toezichtsarrangement 

toegekend: handhaving basisarrangement. 
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5.13. Huisvesting 

De school heeft de beschikking over de volgende fysieke voorzieningen: rolstoeltoegankelijkheid; 

Invalidentoilet; lift.  

5.14. Conclusies n.a.v. de analyse 

Na analyse van kengetallen in bovenstaande paragrafen, zijn de volgende conclusies getrokken: 

 Ten aanzien van leerlingenpopulatie en –aantallen: 

De leerlingenpopulatie ligt in lijn met de samenstelling van de bevolking: iets boven het 

gemiddelde van Nederland. Er zitten 50% meer leerlingen op onze school dan op de gemiddelde 

school in Nederland. Het leerlingenaantal daalt, maar minder dan regionaal en landelijk. 

 Ten aanzien van personeel: 

In vergelijk met de rest van het land: meer full-timers en meer mannen. 

 Ten aanzien van leerlingen (uit leerlingtevredenheidspeiling) 

Zoeken naar variatie om ons onderwijs aantrekkelijker te maken. Werk goed nabespreken. 

 Ten aanzien van ouders:  

Aandacht voor het leerstofaanbod (meerbegaafdheid en social media). Blijvende aandacht voor 

omgang met elkaar. 

 Ten aanzien van de leeropbrengsten: 

Leerlingen presteren op het niveau dat van deze populatie kan worden verwacht.  

 Ten aanzien van het onderwijs in het algemeen: 

- Met name nascholing van leerkrachten heeft geleid tot toegenomen vakbekwaamheid. De 

Toermalijn is beter in staat om te gaan met de veranderende leerling- en ouderpopulatie. 

- De komst van de Intern begeleider nieuwe stijl leidt tot een verbetering van de kwaliteitszorg 

vooral wat betreft de monitoring van de leeropbrengsten en het functioneren van leerkrachten. 

- De leerkracht centraal betekent niet dat de leerkracht met alle problematieken raad weet. 

Specialisatie van enkele collega’s (RT; NT2) heeft gezorgd voor vermindering werkdruk en 

afnemende handelingsverlegenheid. 

- Veel verantwoordelijkheid laag in de lerende organisatie zorgt voor een omgeving waarin van 

initiatief nemen en leren van elkaar vanzelfsprekender wordt.  Minder leiding en meer zelfsturing 

en feedback! Daarin vervullen de bouw- en vakcoördinatoren en belangrijke rol. 

- De schoolleiding moet vooral zorgen voor facilitering en ondersteuning. 

- Het schoolklimaat en de succeservaring van leerkrachten wordt in belangrijke mate bepaald door 

hun contact met kinderen én ouders.  

Bovenstaande conclusies hebben mede geleid tot de plannen voor de komen de komende school- 

(zie hoofdstuk 7) 
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6. Actuele interne en externe ontwikkelingen (SWOT-analyse) 

 

 

Naam van de school Basisschool de Toermalijn 

Algemene kenmerken van 

de leerlingenpopulatie 

 

- Teldatum 1 okt. ’14: 322 

- Aantal personeelsleden. : 27 waarvan 23 leerkrachten (6M en 

17V); 10 fulltime en 13 parttime. 

- Leeftijdsopbouw: zie 2.7 personeel. 

- % gewichtenleerlingen: 13x0,3; 9x1,2 

- Aantallen NOAT (Nederlands onderwijs aan anderstaligen): 12 

-     Allochtoon/autochtoon: 9/313 

- Levensbeschouwing: RK 177; Islam 5; 2NH; 1 Evang.: 1 CP 

1 atheïst; rest geen opgave op inschrijfformulier. 

 

6.1.Huidige situatie: sterkten en zwakten m.b.t. de opbrengsten van de school. 

Onderwerp 

 

Zwak Sterk Opmerkingen 

Leerresultaten: 

Toetsen en testen 

 

Uitstroom VO 

  

x 

 

x 

Bron: Cito zelfevaluatie juli 2014/Inspectierapport 

Score midden tussen onder- en bovengrens. 

Afgelopen 4 jaar stijgend./ Boven de norm. 

qua aantal sterk/na twee jaar nog onduidelijk. 

Waardering door kinderen:  

Tevredenheid over leraren 

Tevredenheid over klimaat 

  

x 

x 

Bron: leerlingtevredenheidspeiling nov. 2014 

Ligt op het landelijk gemiddelde. 

Ligt iets boven landelijk gemiddelde. 

Waardering door ouders: 

Imago  

Invulling educatief partnerschap 

  

xx 

x 

Bron: oudertevredenheidspeiling nov. 2014 

Ligt boven het landelijk gemiddelde (0,2) 

Ligt op het landelijk gemiddelde 

Waardering door derden: 

Ketenpartners als toeleverende 

peuterspeelzaal BSO, VO, w.b. 

 huisvesting 

 samenwerking 

 doorgaande lijn 

  

 

 

xx 

x 

x 

Bron: niet bekend. 

 

 

Vrijwel nieuw gebouw huisvest BSO en BO 

BSO: rond DVS;  

PSZ & BSO: BOI; VO: reken- en taalbrug 

Waardering door de wijk:  

 imago 

 

   x 

 Aandachtspunt: pannaveld; wel veel samen-

werking met jeugdpunt, gemeente en politie. 

Waardering door personeel: 

 huisvesting 

 werkplezier en trots 

 ontwikkelingsmogelijkheden 

 collegialiteit, samenwerken 

 professionaliteit, 

doelgerichtheid  

 gesprekkencyclus  

 beoordelen 

 begeleiding 

 rol directie 

 rol MT 

 

 

 

 

 

x 

 

 

     

    

 

xx 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

Bron: personeelstevredenheidspeiling nov.’14 

Ligt boven landelijk gem. (m.u.v. schoolplein) 

Ligt op landelijke gemiddelde. 

Ligt op en boven landelijke gemiddelde. 

Ligt op landelijke gemiddelde. 

Leefklimaat: o.k.; werkklimaat, visiegerichtheid 

en aanspreken zijn ontwikkelpunten. 

Conform afspraken KempenKind. 

Beleid is nog niet concreet. 

Boven landelijk gemiddelde. 

Niet van toepassing. 

Pers. Is tevreden over de manier waarop de 

school wordt geleid. 
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Onderwerp 

 

Zwak Sterk Opmerkingen 

Schoolgrootte 

stabiliteit,  

klassengrootte 

concurrentie 

toekomstperspectief 

¹kleutergroepen eind schooljaar 

 

 

   x¹ 

 

x 

x 

x 

x 

Bron: prognoses 2014 (intern) 

In- en uitstroom lln. evenwichtig. 

Grote groepen: meer dan één leerkracht. 

Stabiel, licht groeiend deelnamepercentage. 

Landelijke en regionale terugloop minder uit-

gesproken op de Toermalijn. 

 

6.2. Huidige situatie: sterkten en zwakten van de primaire processen. 

Onderwerp Zwak Sterk Opmerkingen 

Leerstofaanbod 

 Eigentijds 

²betreft methodes 

 Beredeneerd aanbod in de 

groepen 1 & 2/ VVE aanbod 

 Doorgaande lijn, doelen 

leerlijnen leidend  

 Techniek 

 21st century skills 

      ³implementatie en leerkracht- 

       vaardigheden.   

 

    x 

 

    x 

 

    x 

 

 

    x³ 

 

   x² 
 

    

    

 

 

    x 

    x 

Bron: Zelfevaluatienov. ’14; Inspectierapport ‘13 

Ontw. punten: afstemming kenmerken leerling 

populatie; bevordering actief burgerschap. 

Afspraken over volgen van brede ontw. bij  

kleuters & zorg aan jong (risico) kind. Zorgplan 

Onderwijsprogram en leerlijnen zijn niet afge-

stemd op lln. met meer dan gem. intelligentie. 

In aansturing en invulling rijk aanbod. 

Qua voorzieningen, nascholing en aansturing 

veel toekomstmogelijkheden. 

Pedagogisch handelen 

 Opvoedkundige aanpak 

 Pedagogische stijl op 

schoolniveau 

 Doorgaande lijn 0-13 

  

  

    x 

    x 

 

    x 

 

Sociale competenties liggen op verwacht niveau 

Het gedachtegoed van de Vreedzame School 

staat aan de basis van de visie en missie. 

Zie de Vreedzame School en afspraken werk-

groep gedrag. 

Didactisch handelen 

 Effectief benutten tijd 

 Instructies 

 Onderwijs in 

leerstrategieën 

 Klassenmangement /  

organisatie 

 Differentiatie 

 

 

 

    x 

 

 

 

 

     

    x 

    x 

 

 

    x 

 

    x 

  

Boven landelijk gemiddelde. 

Herhaling effectieve instructie gewenst. 

Incidenteel, nog te weinig opbouw. 

 

 

 

 

Afstemming op de onder-

wijsbehoeften: 

 

 Omgaan met verschillen 

 Ondersteuningskwaliteit 

 Passend onderwijs 

 Talentontwikkeling: 

ontplooien specifieke 

talenten 

 

 

 

    

    

                  

    x 

 

 

      

 

           

         

    x 

    x 

    x 

 

      

 

Bronnen: tevredenheidspeilingen; inspectierapport; 

schoolondersteuningsprofiel. 

 

 

Iets onder landelijk gemiddelde. 

Aandacht voor evaluatie kwaliteit. 

Er is  veel specifieke deskundigheid. 

Meer aandacht voor de betere leerling nodig. 
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Onderwerp Zwak Sterk Opmerkingen 

 

 

    

    

   

    

Leerlingen leren: 

 actief 

 zelfstandig, en 

zelfverantwoordelijk 

 samenwerkend 

 reflectief: leren leren 

 onderzoekende houding 

 in grote/ kleine groep 

 

 

   x 

   x 

 

   

   x 

   x 

 

     

     

 

   x 

 

 

   x 

Bronnen: tevredenheidspeilingen 

Te veel luisteren; te weinig doen. 

Vanuit IB veel aandacht voor zelfst. werken. 

 

Incidenteel, intuïtief. 

Te weinig structureel. 

Te consumptief. 

Wel aanwezig, ook doordacht 

Identiteit/ 

levensbeschouwing 

 zichtbare schoolidentiteit  

 respect voor diverse 

levensbeschouwingen 

 

 

 

 

    x 

    

    

 

   x 

 

 

Niet religieus, wel via de Vreedzame School. 

Incidenteel, geen gestructureerd aanbod. 

ICT 

 materialen 

 inzet 

 vaardigheden personeel 

 toekomstvisie 

 

 

 

 

   x 

   x 

   

   x 

   x 

    

    

 

Veel investeringen. 

Voldoende aansturing; teaminzet is divers. 

uiteenlopend. Geen basisniveau vereist. 

vooral technisch gericht. Welke materialen. 

te weinig gekoppeld aan onderwijsvisie. 

 

6.3. Overige thema’s 

Onderwerp Zwak Sterk Opmerkingen 

Realisatie schoolconcept 

Visie bekend, leidend voor 

denken en doen, zichtbaar in 

school. 

    

    x 

 Bron: ptp; zelfev.; visitatierapport 

Visie wel bekend, nog onvoldoende leidend. 

Resultaten onder landelijk gemiddelde. 

 

Kernwaarden  

 Kennen 

 Doen, naleven 

 

 

 

     x 

 

    x 

 

Worden goed aangevoeld en gedeeld. 

Worden in de praktijk gebracht, maar er mag 

meer collectieve verantwoordelijkheid zijn. 

Uitvoering personeelsbeleid 

op het gebied van  

 Deskundigheid 

 Samenwerking 

 Motivatie 

 Leren van en met elkaar 

 

 

 

    

 

 

 

   x 

   x 

   x 

   x 

Bronnen: tevredenheidspeilingen 

Sterke promotie cultuur lerende organisatie. 

In ontwikkeling b.v. klassenconsultaties. 

Team is voldoende gemotiveerd. 

Gemiddelde niveau; m.u.v. aanspreken 

Voortvarende start gemaakt. 
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Onderwerp Zwak Sterk Opmerkingen 

 Academische basisschool  

 Ondernemerschap 

 Verantwoording afleggen 

 Mobiliteit 

 Functiehuis 

 Combinatiefuncties 

 In- en doorstroom 

 Ziekteverzuim 

 

 Goed werkgeverschap 

 Begeleiding nieuwe 

leerkrachten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    x 

   x 

   x 

   x 

   x 

   x 

   x 

   x 

   x 

    

   x 

Incidenteel b.v. bij pannaveld 

Vooral volgens voorschrift. 

Met ingang van ‘15/’16 

Vastgesteld beleid op stichtingsniveau. 

Vastgesteld beleid op stichtingsniveau. 

Weinig instroom door huidige vacaturestop. 

Weinig frequent verzuim; enkel langdurig;  

onder landelijk en stichtingsgemiddelde. 

Tevredenheid over schoolleiding. 

Nog te weinig gestructureerd beleid. 

 

Samenwerking met exter-

nen 

 BSO  

 TSO 

 peuterspeelzaalwerk 

 jeugd en gezin 

 speciaal onderwijs 

 zorgverleners 

 bibliotheek 

 buurtbrigadier 

  

                   

   x 

   x 

   ? 

   x 

   x 

   x 

   x 

   x 

Bron: schoolondersteuningsprofiel 

 

Alg: tevredenheid samenwerking ketenpartners 

gebouwelijk en inhoudelijk. 

Overdracht leerlinggegevens via BOI 

CJG 

Via CPO en de Piramide & De Groote Aard. 

Nauwe samenw. met externe deskundigen. 

Vooral via leesbevorderingsprojecten. 

Intensieve samenwerking bij gezinszorg. 

Samenwerking met ouders 

als educatieve partners 

¹ op weg naar ouderparticiparti- 

  cipatie.     

 

    

     x¹ 

 

    

     x 

Bronnen: tevredenheidspeilingen 

 

Team en ouders zijn tevreden over samenwer- 

king. Aandacht voor communicatie (10’avond) 

Kwaliteitszorg 

 

 Opbrengstgericht werken 

zoals meetbare doelen, 

analyseren data etc. 

 Borging en audits interne 

processen. 

 Verantwoording afleggen 

 Leren en verbeteren 

 

 

    

   x 

 

 

   x    

 

   x 

   x 

 

 

    

     x 

Bron: zelfev.lijst,  inspectie- en visitatierapport 

 

Evaluatie van het onderwijsleerproces is 

voldoende op schoolniveau; op leerkracht-

niveau groei mogelijk 

Ontwikkelpunt 

 

Nog weinig gestructureerd. 

Leraren evaluaeren hun functioneren niet 

constant. 

Middelen 

 Financiën  

 Huisvesting 

 Leermiddelen 

 

  

   x 

   x 

   x 

Bron: school- en stichtingsbegrotingen 

Leerlingenaantal positieve constante. 

Nieuw gebouw: goed onderhouden. 

Actuele methodes. 

PASSEND ONDERWIJS 

 Realisatie doelen 

zorgplannen 

 

 

  

   x 

Bron: schoolondersteuningsprofiel 

Zie deel II: analyse en beleid. 
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Onderwerp Zwak Sterk Opmerkingen 

 Bevorderende en 

belemmerende 

(beïnvloedbare) factoren 

    x  

 

 

 

Voorgestelde beleid en regelgeving moet nog 

vorm krijgen in het concrete onderwijs. 

Samenwerking en krach-

tenbundeling door scholen. 

 

 

 

    x 

 Als gevolg van verschil in opvatting over de 

waarde van samenwerking op stichtingsniveau 

komen scholen binnen KempenKind onvol-

doende tot krachtenbundeling. Ontwikkelpunt 

op stichtingsniveau. 

Bestuursbureau 

KempenKind 

 Ondersteuning 

 Faciliteren 

 Stimulans en inspiratie 

 Regie, sturing en 

organisatie, rol CvB: 

communicatie, 

besluitvorming 

 

 

 

 

 

    x 

 

    x 

    x 

 

 

    x 

 

 

Vorige bestuursperiode lag het accent te 

eenzijdig op beheer en controle.  

Onder nieuw CvB komt accent weer meer te 

liggen op eigen verantwoordelijkheid. Aandacht 

voor structuur en borging is gewenst. 

 

6.4. Conclusies naar aanleiding van de analyse van de ontwikkelingen. 

 

Sterk ++ Zwak -- 

Leerresultaten. Wat en hoe de leerlingen leren: executieve 

functies en leerstijlen; extra aanbod (betere 

leerlingen); omgang met social media.  

Waardering door leerlingen, team en ouders. Visie is onvoldoende leidend en concreet. 

Deskundigheid & ontwikkelmogelijkheden leer- 

  krachten.           

Kwaliteitszorg: borging en controle. 

Sfeer team.  Professionele cultuur: feedback; werken met 

pop, bop en sop; collegiale consultatie; koppeling 

stichtings- en schoolvisie. 

School als leefgemeenschap Inbreng leerlingen in schoolleefgemeenschap:  

 democratisch burgerschap. 
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6.5. Huidige situatie in perspectief: relevantie, kansen en bedreigingen. 

Aspecten:  

huidige situatie en 

prognose 

 

R
e
le

v
a
n

tie
 

 K
a
n

s 

  B
e
d

re
ig

in
g
 

 Toelichting: waarom kans of bedreiging 

 

Demografische ontwikke-

lingen in regio en dorp; 

prognose aantallen lln. 

xx   x   - KempenKind:  daling leerlingen. De Toermalijn: 

voorlopig stabilisatie daarna lichte daling.  

Kenmerken concurre-

rende scholen 

xx    x  Stabiele situatie. Wellicht verschuivingen in 

kerkdorp Bladel. 

Sociaal en economische 

achtergrond van de leer-

lingenpopulatie 

x      x  Toename problematische opvoedingssituaties 

waardoor school veel maatschappelijk moet 

optreden. 

Verwachtingen en be-

hoeften van ouders en 

potentiële ouders.  

x    x  Belang van goede registratie en communicatie 

over leerling- en schoolresultaten.  

Wetgeving en regelgeving, 

onderwijsinspectie 

 

x   x  Toenemende mogelijkheid om op stichtings- en 

schoolniveau eigen beleid te voeren. 

Toeleverende en ontvan-

gende scholen 

 

x   Aansluiting op onderwijsinhoudelijk gebied is 

door reken- en taalbrug inhoudelijk verbeterd. 

Gemeentelijk beleid: 

 politieke situatie 

 regelgeving 

 subsidies, projecten 

 …… 

 

 

x 

  

 

  x 

 

  x 

Gemeente Bladel heeft positieve grondhouding 

t.a.v. onderwijs.  

Veel wijziging als gevolg van overheveling 

landelijk naar gemeentebeleid. 

Gemeentelijke subsidies (muziek!) staan onder 

druk. 

Instanties in eigen gebouw, 

buurt of regio: 

 peuterspeelzalen 

 kinderopvang 

 maatschappelijk werk 

 kruiswerk/GGD 

 politie, bureau Halt,  

 jeugd en gezin 

 culturele instellingen 

 musea 

 pers 

  

 

 

  x 

  x 

  x 

  x 

  x 

  x 

  x 

  x 

  x 

 

 

 

 

 

 

   x 

 

 

 

   x 

 

 

    x 

    x 

 

    x 

 

    x 

    x 

 

 

Plaats binnen VVE onduidelijk. 

Deelname staat onder druk. Minder besteding. 

Uitkomst overheveling rijk/gemeente? 

Aanbod loopt terug a.g.v. bezuinigingen. 

Samenw. ivm maatschappelijke problemen. 

Transitie jeugdzorg. 

Teruglopende budgetten. 

Mogelijkheid tot profilering vooral op lokaal 

niveau. 

 

Bedrijven en verenigingen: 

 kennis 

 excursies 

 sponsoring 

 

   

  x 

  x 

  - 

   

Via techniek en beroepsorganisatie. 

Techniek en cultuurpromotie. 

(Nog) niet aan de orde. 

Maatschappelijke 

ontwikkelingen 

  xx    x    x Kans: multiculturele samenleving: wereldburgers 

Bedreiging: economische en sociale stagnatie. 
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Aspecten:  

huidige situatie en 

prognose 

 

R
e
le

v
a
n

tie
 

 K
a
n

s 

  B
e
d

re
ig

in
g
 

 Toelichting: waarom kans of bedreiging 

 

Arbeidsmarkt   xx    x  Massale uitstroom babyboomers geeft veel  

mogelijkheden voor nieuw personeel medio 

2018. 

Technologische 

ontwikkelingen 

  xx    x  Inzet ICT maakt leren anders. Dynamische 

leerkrachtklok. 

Buren, bewoners (mensen 

rondom de school) 

  x   Aanvulling op gebouwbeheer. 
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7. Meerjarenbeleid: ontwikkelpunten en tijdplanning. 

Veranderingspunten en tijdplanning Schoolplan 2015-2019 

 

1. Identiteit:  

- visie Toermalijn / visie Kempenkind 

- visie hoog/ meerbegaafdheid 

  

 

- Visie Toermalijn visie  

KempenKind 

 

 

- Hoog- en 

meerbegaafdheid 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
 

- Concretiseren, koppelen, 

implementeren (studiedag 

okt.15) 

 

- Oriënteren door kleine 

groep: verzamelen, wat is er 

al, wat willen we, wat is 

mogelijk? Gebruikmaken van 

specialismen leerkrachten en 

al aanwezig kennis via School 

aan Zet. Visiegestuurd. 

 

- Verder implemen-

teren en borgen. 

 

 

- Thema hoog- en 

meerbegaafdheid 

beschrijven en 

uitwerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Implementeren 

 

- Visie 

actualiseren 

 

 

- Borgen 

 

2. Pedagogisch klimaat:  

- gedrag 

- Welke relatie kan er gelegd worden met “Zien”/ KIJK 1-2? 

 

 

- Gedrag 

 

 

 

 

- ZIEN! 

 

 

 

 

 

 

 

- Gedragsregels De 

Toermalijn 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

- Klassensituaties filmen door 

leerkr: borgen & DVS. 

- Introductiecursus DVS voor 

nieuwe leerkrachten. 

 

- Borgen: 1 tot 2 x per jaar 

signaleren,  groepsprofiel. 

bespreken in groepsbespreking. 

- Oriënteren op gebruik van 

handelingsadviezen. 

- Oriënteren op signalerings-

lijsten voor lln: expertgroep. 

 

- Actualiseren, borgen  en 

levend houden. 

 

 

 

 

 

 

- Implementeren -

signaleringslijsten 

voor lln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Borgen 
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3. Didactische aanpak:  

- Expertise groep 1-2 

- Taalonderwijs  

- Rekenonderwijs 

- methode muziek 

- schrijven 

- methode taal/ rekenen groep 1-2 

- KIJK 1-2 

- dyscalculie: vanuit ondersteuningsplan 

-Nieuwe methodes: welke methodes moeten er de komende 4 jaren worden vervangen? 

 

 

- Expertise groep 1-2  & 

methode Taal/ Rekenen  

 

 

- Taalonderwijs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rekenonderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Muziek 

 

 

- Schrijven 

 

 

- KIJK! 1-2 

 

- Nieuwe methodes 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
 

- Scholing lkr. groep 1-2 op 

visie/onderwijsaanbod 1-2  

 

 

- Taal Actief:  3 x verg. taal 

Schoolafspraken o.a. stellen & 

Plusboek;  

Spreken/ luist.: verslaglegging/ 

beoordeling; 

Beelddenkers bij taal/spelling; 

Leerlijnen taal/ spelling: 

studied. dec. 2015; 

Oriëntatie  methode begr. 

lezen; 

   

- Wereld in Getallen: 2 x verg. 

Kaders automatiseren; 

Computerprogram WIG; 

Vooruit toetsen met A-lln; 

Beelddenkers bij rekenen 

Taakafbakening rekencoörd. 

= rekengroep 

Rekenbeleidsplan 

Excellente lln.gr 7-8 

Dyscalculie: rekenwerkgroep 

gaat zich hier op oriënteren; 

Vergroting deskundigheid.  

 Leerlijnen/ didactiek rekenen 

 Referentieniveaus 

 

- Oriëntatie aanpak door 

werkgroep / Art4U 

 

- BV: schoolafspraken 

schrijfonderwijs en signalering 

 

- 

 

- Zie overzicht. 

 

 

  

- Verdere ontwik-

keling en keuze  

methode/aanpak. 

 

- Implementeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Protocol dyscal-

culie/ ERWD 

implementeren 

 

 

 

 

 

 

- Keuze en 

implementatie 

methode/aanpak. 

 

 

 

 

 

- Borgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Borgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- borging 
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4. Verslaglegging: 

- rapport: afwerken en borgen 

- portfolio 

 

 

 

- Rapport 

 

- Portfolio 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
 

 

- Afwerken 

 

- Oriënteren 

 

 

 

- Borgen 

 

- Implementeren 

 

  

5. Professionele cultuur  

- SOP – BOP – POP 

- KempenKind Academie 

 

 

SOP – BOP – POP 

School- 

Bouw- 

Persoonlijk- 

Ontwikkel 

Plan 

 

 

- KempenKind Academie 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
 

- Mbv schoolplan wordt SOP 

opgesteld. In de bouwver-

gaderingen leiden de  bouwen 

hieruit hun BOP af. 

- Leerkrachten stellen hun 

eigen POP op. Dit komt aan 

bod in de gesprekkencyclus 

 

- Oriëntatie en gedeeltelijke 

implementatie op stichtings-

niveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Rol van de Leerkracht:  

- Leerkrachtvaardigheden: 

              IGDI: borgen 

             Werkvormen: zw 

             Analyseren en plannen van je onderwijs: GO en GP 

             Executieve functies 

             5 rollen van de leerkracht (gastheer; presentator; didacticus; pedagoog; afsluiter). 

 

 

- Directe instructie model 

 

 

- Werkvormen 

 

 

 

- Executieve      functies 

 

 

 

- De 5 rollen van de 

leerkracht   

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
 

- Werken met IGDI-model: 

opfrissen en borgen. 

 

- Beleid zelfstandig werken 

implementeren 

 

 

 

 

 

 

 

- Borgen 

 

 

- Borgen 

 

 

 

- Oriënteren: wat 

kunnen en willen 

we hiermee?  

 

-Oriënteren/kennis 

opdoen/ bewust 

worden/leerkracht-

vaardigheden  

vergroten 

 

 

 

 

- Oriënteren op 

werkvormen 

coöperatief leren 

 

 

 

 

 

-Vervolg 

 

 

 

 

 

Implementer

en 
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7.1.Motto 

De kernwaarden uit ons motto: kernwaarden waarderen en waarmaken staan beschreven op blz. 14. 

Ze zijn niet vanzelfsprekend. Elke dag mogen wij ze op onze school waarmaken voor alle kinderen, 

ouders en collega’s. 

7.2.Planning afname vragenlijsten 

Vragenlijsten uit Integraal worden in principe eens per vier jaar afgenomen in het najaar voorafgaande 

aan een nieuwe schoolplanperiode. De eerstvolgende afname kan dus gepland worden voor 

september 2019. 

De quick-scan vragenlijst uit de Arbo-meester wordt eens per twee jaar afgenomen. Volgende 

afname: september 2017. 

7.3.Jaarplannen 

We nemen ons voor de ontwikkelpunten/veranderonderwerpen jaarlijks uit te werken in activiteiten 

in de verschillende schooljaren.  

We overleggen of we Integraal gaan gebruiken om de jaarplannen uit te werken. 

8. Bijlagen 

 

Vaststellingsformulier 

  

7. Overig 

 

- Gym 

 

- Democratisch  

burgerschap 

 

 

- Techniek 

 

 

- ICT -  

 

 

 

 

- Oriëntatie door klein 

groepje 

 

 

- Cursus Techniek en ik: lkr. 

- Deelname First LEGO league  

 

- Oriëntatie op gebruik van 

tablets via pilot V.L.L. 

 

 

 

 

-Inpassing school-

breed via  DVS. 

a.   
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Bijlage 1 

Vaststellingsverklaring Schoolplan 2015-2019 

 

School:  RK BS de Toermalijn 

 

Adres:  Herman Gorterlaan 4 

 

Postcode en plaats: 5531 SR Bladel 

 

Het schoolplan is besproken in de teamvergadering van 23 juni 2015 

  

 

d.d.      1 juli 2015                                    Handtekening directeur  

 

 

Het schoolplan is besproken in de vergadering van de MR /Adviesraad van bovengenoemde school, 

die ingestemd heeft met / positief geadviseerd heeft over 

 

 

d.d. 2 juli 2015        Handtekening voorzitter MR / adviesraad    

 

 

Het schoolplan is vastgesteld door het bevoegd gezag van bovengenoemde school 

 

Plaats           d.d.   

 

Naam                    Functie   

 

Handtekening   
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Bijlage 2 

Jaarplan(volgt) 
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