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 Strategie & beleid 

 

Onze belofte aan 

leerlingen en ouders. 
 

Wij bieden passend aanbod zodat 

kinderen successen ervaren en zich 

kunnen ontwikkelen naar hun 

mogelijkheden. 

 

Kinderen krijgen verantwoordelijkheid en 

leren verantwoordelijkheid te nemen. 

 

Wij betrekken ouders direct vanaf de 

plaatsing bij de ontwikkeling van hun 

kind. Wij zijn samenwerkende partners. 

 

Wij staan voor open communicatie. 

 

Wij begeleiden de kinderen bij de 

ontwikkeling van gewenst gedrag. 

 

Wij bereiden kinderen voor op deelname 

aan de maatschappij (Burgerschap). 

 

 

 

 

 

Valkuilen. 

Waan van de dag regeert – tijd vervliegt. 

Te snel (ver)oordelen. 

Onder- of overschatten van mogelijkheden van 

kinderen door onvolledige evaluatie en analyse. 

Scheve verwachting ouder-school m.b.t. 

ontwikkeling van het kind. 

Volgend aanbod i.p.v. plannend  aanbod en 

handelen. 

Teveel speerpunten. 

 

 

 

Externe ontwikkelingen 

waar we rekening mee 

moeten houden  
 
De gevolgen van de Wet op Passend 

Onderwijs. 

 

De veranderende rol van het SWV. 

 

Terugloop van leerlingen. 

 

Ontwikkeling expertisecentrum m.b.t. opvang 

van leerlingen die een ander (passend) aanbod 

moeten krijgen dan een reguliere basisschool 

kan bieden. 

 

Inwoning sbo De Botter, mogelijk overgaand in 

fusie. 

 

Leiderschap & acties 

Acties: 
 

Analyseren en normeren van de 

resultaten van ons onderwijs (individueel 

en op groepsniveau) en plannen van 

passend aanbod. 

 

Kinderen meer verantwoordelijk maken 

voor hun eigen prestaties middels kind 

gesprekken. 

 

Ouders actief betrekken bij het OPP en 

(afwijkende) ontwikkelingen. 

 

Leerlijnen invoeren voor alle 

vakgebieden. 

 

Maatschappelijke onderwerpen actief 

aan de orde stellen. 

 

Management van Processen & acties Resultaten prestatie-indicatoren 

Bestuur en financiën  

Ons schoolbestuur heeft de financiën, na jarenlange 

overschrijdingen, op orde. 

 

De financiële middelen die wij ter beschikking 

hebben gekregen worden ingezet waarvoor bedoeld. 

De verhouding tussen personele en materiele inzet is 

in balans en is dienend aan het onderwijsproces. 

 

Onze organisatie heeft sinds kort een sluitende 

personele begroting  en biedt daarmee een stabiele 

basis voor het realiseren van het onderwijs dat wij 

onze leerlingen en ouders beloven.  

 

De inspectie van onderwijs beoordeelt ons 

onderwijs voldoende. De aandachtspunten zijn in 

beeld en vertaald in speerpunten. Wij 

verantwoorden het onderwijs in- en extern middels 

de "monitor goed onderwijs", waarin we de 

bewijslast aangeven. 

 

Identiteit school 
 

 

Waar staan en gaan wij voor? 

Hoe kijken wij naar leerlingen en ouders? 

 

Een goede sfeer (in groep en team) om  

samen (driehoek – kind, ouders  en 

school) het juiste pad te bewandelen 

voor toekomst van kind.  

 

Relatie, competentie en autonomie.   

 

Ons handelen is voorspelbaar.  Wij 

bieden een veilige omgeving met 

duidelijke structuur.  Kinderen voelen 

zich veilig om zichzelf te uiten en te 

ontwikkelen. 

 

Ieder kind is uniek. Wij richten ons op 

de mogelijkheden (sociaal en cognitief) 

van ieder kind. 

 

 

 

 

  
 

 

Verbeteren & vernieuwen 

Organisatie Resultaat 

Resultaten prestatie-indicatoren 

Leerlingen en ouders 
Ouders en kinderen zijn actief deelgenoot van het 

OPP; de ontwikkelingen worden helder in beeld 

gebracht en met hen besproken. 

Invoeren leerlijn (aanpak) sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

Er is een protocol “Gedrag – omgaan met elkaar”. 

Elke klas heeft 1 of meerdere klassenouders die 

actief ingezet worden. 

 

 
 

Medewerkers 
Geven het goede voorbeeld. 

Geven feedback aan elkaar –  is vanzelfsprekend. 

Maken gebruik van elkaars kwaliteiten – hulp vragen en 

samenwerken  is vanzelfsprekend (o.a. werkoverleg). 

Blijven hun competenties (en kennis) ontwikkelen. 

Maatschappij en omgeving 
Wij besteden (dagelijks)aandacht aan maatschappelijke 

ontwikkelingen. 

 

 

 

Medewerkers  

Borgen (en evalueren) de afspraken en protocollen (o.a. De Veilige school maak je 

samen) door dit toe te passen in het dagelijks handelen.  

Borgen (en evalueren) het Handelingsgericht werken (o.a. scherp analyseren en 

gerichte interventies op individueel- en groepsniveau). 

Brengen de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen in beeld, analyseren 

en formuleren acties en voeren deze uit. 

Medewerkers zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling en handelen hier naar. 

Maatschappij en omgeving 
De maatschappij in de klas halen via beeld en geluid, maar ook door het uitnodigen van mensen en 

praktijkbezoeken (o.a. techniek). 

Leerlingen en ouders 
Respecteren de vastgestelde kernwaarde van de school en handelen conform deze waarde. 

Ouders zijn betrokken bij de ontwikkelingen van hun kind en geven hier ook gehoor aan.  

Leerlingen worden geïnformeerd over hun ontwikkelingen en denken mee over de volgende 

(haalbare) stappen. 

 

Succes bepalende  

factoren. 
Focus hebben en houden op (eind)doelen. 

Actief luisteren en gezamenlijke afstemming in 

aanpak/aanbod. 

HGW cyclus consequent hanteren. 

Ouderbetrokkenheid actief onderhouden. 

Wij zijn één team. Samen sterk! 

 

 

 

 

 

  
 

 

Kernwaarde: 
Wij zorgen goed voor elkaar, onszelf en 

onze omgeving. 
Vertrouwen, plezier, persoonlijke groei, veiligheid, 

leerling centraal. 

 

Wanneer hebben wij 

onze belofte ingelost: 
Het kind stroomt uit naar een VO school die past 

bij zijn/haar ontwikkeling en niveau.  

 

Ouders en kinderen voelen zich gehoord 

(betrokken)en hebben vertrouwen in ons 

handelen en afgesproken aanpak. 

 

Kinderen weten wat gewenst gedrag is en 

hebben zicht op hun eigen aandeel (reflectie) in 

de communicatie. 

 

De school hanteert duidelijke leerlijnen voor 

cognitieve – en sociaal-emotionele ontwikkeling. 


