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Inleiding 

 

Doel schoolplan 

 

Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de schoolplanperiode 2019-2023.   

 

Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur, welke is samengevat 
in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 gaat over het onderwijs op onze school en hoe we dat verder willen 
ontwikkelen in de periode van 2019-2023. Dit hoofdstuk is vertaald naar een ‘schoolplan op 1 A4’, dat 
ons helpt om onze richting en focus scherp te houden. Dit plan is terug te vinden als bijlage.  
In hoofdstuk 3 beschrijven we de wijze waarop wij invulling geven aan voorschriften die de Inspectie 
heeft gesteld. Hoofdstuk 4 beschrijft ons personeelsbeleid. Onze kwaliteitszorg wordt beschreven in 
hoofdstuk 5. 

Het schoolplan wil elke belanghebbende duidelijkheid geven over wat we willen bereiken met het 
onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven. 

 

Totstandkoming 

 

We hebben als team de missie en visie herijkt, ons doel beschreven voor 2023 geformuleerd en de 
strategieën geselecteerd waarmee we onze visie in de jaren 2019 tot 2023 willen realiseren.  

 

Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten, welke positie de school aan het eind van de 
vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik gemaakt van de 
volgende gegevens: 

[neem over welke bronnen je hebt gebruikt en vul eventueel aan.] 

- De evaluatie van het schoolplan 2015-2019 van de school. 

- De meest recente inspectierapporten. 

- Tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers. 

- Zelfevaluatie en interne audit LEV-WN 

- Terugkoppeling werkbezoeken vanuit bestuur 

- De jaarverslagen 

- Analyse van de opbrengsten en/of resultaten van methodeonafhankelijke toetsen. 

- Omgevingsanalyse, die aangeeft hoe de school gewaardeerd wordt in de wijk en de 
samenwerking met de daar aanwezige instanties en instellingen. 

 

De analyse van deze gegevens, samen met onze missie en visie heeft geresulteerd in een aantal 
strategieën, die voor ons team leidend en richtinggevend zijn voor de beoogde concrete doelen. 

 

Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 
schoolplan in de komende vier jaar. 

Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het 
ondersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. 
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Het bevoegd gezag stelt zich garant voor het gericht inzetten van middelen voor het ondersteunen van 
dit schoolplan. 

De directie stelt het schoolbestuur twee keer per jaar op de hoogte van de bereikte doelen door het 
invullen van de halfjaarsrapportage. 

 

Samenhang met andere documenten 

 

De schoolgidsen in de periode 2019-2023 worden samengesteld op basis van de inhouden van het 
schoolplan. 

In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, die aanwezig zijn op onze school: 

- 20170316 Kwaliteitsbeleidsplan LEV-WN Definitief 

- Notitie Identiteit 'Het Licht schijnt' 201405 

- Handboek 

- 02-EHBA OHM 

- schoolgids 

- schoolondersteuningsprofiel 

- schoolondersteuningsplan (gecomprimeerd SOP) 

- ondersteuningsplan samenwerkingsverband 

- Beleidsplan Burgerschapsvorming 

- Veiligheidsplan De Wonderwijzer 2018-2019 

- Handboek Personeel LEV-WN 
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Vaststelling 

 

Het schoolplan is vastgesteld in de vergadering van het schoolteam d.d. … 

 

 

 

 

………………………. directeur  

 

 

 

 

De MR heeft instemming verleend met het schoolplan d.d. …………………… 

 

 

 

 

………………………. voorzitter van de MR. 

 

 

 

 

Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur van de school d.d. … 

 

 

 

 

………………………. Voorzitter van het bestuur van ………… 
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Inleiding 
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Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2019-2023 heeft het bestuur volgens een vooraf 

vastgesteld traject de strategieën op bestuursniveau bepaald voor de komende 

schoolplanperiode. Deze zijn kaderstellend voor het op te stellen schoolplan van onze school. 

Alvorens het strategisch beleid definitief vast te stellen is hierover overlegd met het 

directieberaad en is er gelegenheid geweest advies uit te brengen. 

De GMR heeft instemming verleend aan dit strategisch beleidsplan (LEV-expeditieplan) voor de periode 
2019-2023. 

 

Hetgeen hierna volgt zijn de essenties van het geformuleerde beleid. 

 

 

Wie zijn we? 

LEV Scholengroep West Nederland is een onderwijsorganisatie met 25 voluit christelijke basisscholen in 
de uitgestrekte regio van heel West Nederland, waar zo’n 3800 leerlingen dagelijks onderwijs genieten. 
Binnen onze organisatie werken 500 gemotiveerde en vakbekwame medewerkers om dagelijks kinderen 
te helpen zich te ontwikkelen en hen heel goed onderwijs te geven. 

De ouders van deze kinderen kiezen bewust voor ons expliciet christelijke onderwijs. Liefde en 
vertrouwen staat in het werken en onderwijs centraal. Onze nieuwe naam LEV (Hebreeuws voor hart) 
geeft hier een prachtige dimensie aan. We hebben hart voor alle kinderen. Het hart verbeeldt immers 
de liefde van Jezus en die liefde staat aan de basis van alles binnen onze organisatie. LEV betekent 
daarnaast durf, iets wat onze scholen en mensen ook kenmerkt in een samenleving die haaks staat op 
liefde en vertrouwen.  

 

Missie: GELOOF IN ONTWIKKELING 

Ons onderwijs stimuleert de ontwikkeling van elke leerling. Daar geloven wij in. De inspiratie voor de 
ontwikkeling vinden we in ons geloof in de Here God, met de Bijbel als bron en kompas voor ons leven. 
Onze leerlingen bereiden we voor op de samenleving van morgen. 

We vinden het belangrijk dat leerlingen en onze medewerkers hun van God gekregen talenten en gaven 
ontwikkelen. Dit doen we met en voor elkaar.  

 

Identiteit 

Onze christelijke identiteit is het fundament om goed onderwijs te geven. De Bijbel is de bron waar uit 
wij putten, het bevat waarheid en goedheid en heeft zeggingskracht voor heel ons leven en heel de 
samenleving. Wij zien Jezus Christus als ons grote voorbeeld en willen leven zoals Hij bedoeld heeft.  

Het onderwijs op de LEV-scholen stimuleert de ontwikkeling van elke leerling. Het is gebaseerd op de 
unieke band van God de Schepper, door Jezus Christus met alle gelovigen. 
Hoe verschillend christenen dit ook kunnen vormgeven: het begint met het feit dat God aan het begin 
staat van alles en dat we als mens alleen door de reddende liefde van Jezus werkelijk kunnen leven. 
Door Jezus zijn we geliefde kinderen van God, Hij houdt van ons zoals we zijn en juist deze rijkdom 
willen we van harte delen. 

 

Belofte 

Wij beloven onze leerlingen te helpen ontwikkelen tot jonge mensen die met hun passies en talenten 
willen bijdragen aan een toekomstige samenleving. Zij kunnen dit omdat ze op school geleerd hebben 
vanuit een onderzoekende houding te denken en vanuit verwondering voor Gods schepping. Ze hebben 
geleerd welke betekenis het heeft om Gods geliefd kind te zijn en hoe ze zich verhouden tot anderen, 
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te ontdekken wie ze zijn en hoe ze verschillen ten opzichte van anderen. Ze krijgen de ruimte om hun 
verantwoordelijkheid te nemen, maar krijgen ook de basiskennis mee die ze nodig hebben.  

We hebben hoge verwachtingen van leerlingen om hun talenten te gebruiken en ze worden hiertoe 
dagelijks uitgedaagd. 

Om deze belofte waar te maken is een goede samenwerking met ouders nodig, stellen we ons 
regelmatig de vraag wat vandaag nodig is voor de samenleving van (over)morgen. 

 

Kernwaarden 

De waarden Liefde en Vertrouwen zijn waarden waar we allemaal in geloven, die ons binden en zeggen 
wie we zijn. We werken op onze scholen en in de organisatie vanuit deze waarden.  

 

Liefde             

Liefde vormt de basis hoe we met elkaar omgaan, als medewerkers, leerlingen en ouders. 

We kunnen de ander liefhebben omdat God ons eerst heeft liefgehad. Wij zijn allen geschapen naar het 
beeld van God en als zodanig verschillend en toch gelijkwaardig.  

Liefde leert open en eerlijk te communiceren. Liefde maakt dat de mening van de ander, ook de 
leerling, ertoe doet en van invloed is op de manier waarop je met elkaar omgaat. Liefde in Christus 
helpt om bij verschil van mening tot een oplossing te komen en ons (weer) verbonden met elkaar te 
weten. Liefde betekent ook dat je kunt vergeven.  

Verschil tussen veroordelen en beoordelen. 

 

Vertrouwen                  

Vertrouwen is binnen LEV een codewoord. Vertrouwen in onze Schepper, dat allereerst. Hij zorgt 
dagelijks voor ons en rust ons toe voor de taken die we hebben gekregen. Hij leert ons ook om 
onvoorwaardelijk vertrouwen te geven aan de leerlingen, zodat zij tot bloei komen in 
een veilige omgeving die duidelijke kaders biedt.  

Als LEV geven wij medewerkers het vertrouwen om vanuit hun professionaliteit te doen wat nodig is. Bij 
vertrouwen hoort ook transparantie: helderheid binnen de organisatie over taken en 
verantwoordelijkheden. We houden daarbij vast aan een open communicatiestijl en durven ons 
kwetsbaar op te stellen.  

 

Ambities 

Binnen ons LEV-expeditieplan hebben we een aantal ambities geformuleerd die dynamiek geven aan de 
dagelijkse werkelijkheid. We beseffen dat deze constant worden bijgesteld. 

 

Ambitie 1: Sprankelende identiteit in een veranderende samenleving 

Ambitie 2: Toekomstgericht LEV-onderwijs 

Ambitie 3: Bevlogen LEV-medewerkers 

Ambitie 4: Fris ondernemerschap 

Ambitie 5: Samen leven 
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2. De opdracht van onze school 
 

2.1.  Inleiding 

 

Dit hoofdstuk is dragend voor ons werk in de komende schoolplanperiode. We verantwoorden hier 
vanuit welke opvattingen ons onderwijs verzorgd wordt. Deze opvattingen zijn gebaseerd op de visie 
van het  schoolteam en de conclusies die we als schoolteam getrokken hebben uit de verzamelde 
gegevens. Dit alles binnen de kaders van het door het bestuur vastgesteld strategisch beleid. Daarnaast 
is een interne en externe analyse van onze school uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in een aantal 
sterke en zwakke kanten van onze organisatie en kansen en bedreigingen in de nabije toekomst.  
Al deze gegevens samen zijn gebruikt om de meest passende strategieën te kiezen voor de komende 
vier jaar.  

 

2.2. Onze missie 

Onze missie geeft kernachtig weer waarom we als school bestaan en vanuit welke fundament we werken. 

We zien onze leerlingen als kostbare en geliefde kinderen van God, prachtig geschapen met 
eigen kwaliteiten die ontdekt moeten worden en die we willen ontwikkelen. We helpen de 
kinderen een positief en realistisch zelfbeeld te vormen waardoor ze met zelfvertrouwen en in 
eigen verantwoordelijkheid hun plek in de wereld kunnen innemen. 

 

2.3.  Onze visie 

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten 
beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen. 
 

Vanuit ons geloof in God leren we elk kind dat het kostbaar is, geliefd door Vader in de hemel. 
Daar mag het zijn eigenwaarde aan ontlenen. Elk kind is uniek met eigen gaven en talenten 
die we het kind willen laten ontdekken en benutten. 

Daarom volgen we de ontwikkeling van elk kind nauwgezet en waar nodig passen we onze 
werkwijze en onderwijsaanbod aan op de behoeften van het kind. We streven naar 
betekenisvol onderwijs met hoge betrokkenheid van de leerlingen. Onderzoekend leren met 
inzet van ict is daarbij een belangrijke werkwijze. 

De leerkracht is in zijn spreken en gedrag herkenbaar als christen en daarmee een voorbeeld 
voor de kinderen.  

In de klassen zorgen we voor een veilig en geborgen klimaat, waarin de zorg en 
verantwoordelijkheid voor elkaar centraal staat. We zetten ons in voor een open relatie 
tussen leerkracht en leerling waarin het wederzijds respect duidelijk merkbaar is. 

Dit wederzijds respect geldt ook voor de relatie tussen leerlingen onderling. Met behulp van 
de Kanjertraining leren we de kinderen wat hun rol is in de groep en hoe ze op een positieve 
manier hun steentje kunnen bijdragen aan een goede sfeer in de groep. Zo willen we 
pestgedrag voorkomen. Mocht er onverhoopt toch nog pestgedrag voorkomen, dan wordt, 
volgens ons pestprotocol, in samenwerking met alle betrokkenen hier tegen opgetreden. 

We leren het kind gedurende de basisschoolperiode steeds meer verantwoordelijkheid te 
dragen voor het eigen leerproces. We bevorderen daarbij de zelfstandigheid van de leerlingen 
en het helpen van elkaar.   
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Onze leidinggevende principes: 

- Onze leerlingen en onze personeelsleden leren en werken met plezier  

- Onze leerlingen ontwikkelen een positief en realistisch zelfbeeld 

-  

2.4. Ons schoolprofiel   

 

Op De Wonderwijzer vinden we onderzoekend en betekenisvol leren belangrijk. Dit gebeurt in de 
onderbouw volgens ontwikkelingsgericht onderwijs, in de bovenbouw wordt veelal met methodes 
gewerkt. In de onderbouw wordt gedurende de hele dag thematisch gewerkt. In de midden- en 
bovenbouw gebeurt dit op de middagen rondom de vakken van wereldoriëntatie, maar we proberen ook 
steeds meer de primaire vakken te betrekken bij het actuele thema. Bij dit onderzoekend leren wordt 
aandacht besteed aan de 21-eeuwse vaardigheid met expliciete aandacht voor de ict-vaardigheid van de 
leerlingen.  

De leerlijn Leren Leren wordt ingevoerd om de kinderen de benodigde vaardigheden rondom 
samenwerken, taakaanpak, zelfreflectie e.d. te leren.  

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen is er een specifiek aanbod, maar zoveel mogelijk geïntegreerd in 
de reguliere lessen.  

Techniek en wetenschap wordt in onze maatschappij steeds belangrijker. Daarom neemt 
techniekonderwijs op onze school een steeds grotere plek in 

De Kanjertraining is ons hulpmiddel waarmee we structureel aandacht geven aan het respectvol omgaan 
met elkaar. 

 

2.5. Onze kernwaarden  

 

Liefde en vertrouwen: Gods liefde voor ons is ons fundament en onze inspiratie om zelf anderen lief te 
hebben. We vertrouwen op God als onze Vader en vandaaruit kunnen we ook elkaar vertrouwen geven. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.  Interne en externe analyse 

De belangrijkste factoren van de interne analyse: 

Sterke punten van onze school “Zwakke” of ontwikkelpunten van onze 
school 

1. Duidelijke en herkenbare identiteit 1. Thematisch werken in gr 3-8 

2. OGO-onderwijs in groep ½ 2. Brede ontwikkeling van kinderen, 
cultuureducatie 
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3. Veilig en rustig klimaat op school 3. Aanbod aan meer- en hoogbegaafde 
leerlingen 

4.  4. Samenwerking met ouders 

 

De belangrijkste factoren (waar we geen invloed op hebben) van de externe analyse: 

Kans voor onze school Bedreiging voor onze school 

1 Gemeentelijk beleid, budgetten OAB 1 Daling leerlingaantallen 

2 Betrokkenheid van ouders, benutten 
inbreng bij thema’s en techniekonderwijs 

2 Meer complexe thuissituaties van leerlingen 
met toename van gedragsproblematiek 

3 Kleinschaligheid en klimaat op school 
benutten om te profileren 

3 Tekort aan (inval)leerkrachten 

 

 

2.7. Ambities (kwalitatieve doelen) voor 2019-2023  

● Sprankelende identiteit, herkenbaar in activiteiten en de omgang met elkaar 
 

● Toekomstgericht onderwijs 

- Onderzoekend en betekenisvol leren in de hele school 

- Leerlingen worden steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces 

- Uitdaging voor meer- en hoogbegaafde kinderen 

- Techniek en cultuureducatie wordt geïntegreerd aangeboden bij de thema’s 
 

● Samen leven en werken. 
We nemen onze verantwoordelijkheid in de wijk en het dorp.  
 

 
● Personeel: verschillende kwaliteiten beter benutten, meer gebruik maken van elkaars 

kwaliteiten, vermindering werkdruk 

 

 

2.8. Kwantitatieve doelen 

 

Het kwalitatieve doel hebben we vertaald in de volgende kwantitatieve doelen: 

Sprankelende identiteit: 

- De volgende identiteitsgebonden activiteiten komen jaarlijks of gedurende het 
jaar terug: opening en sluiting van het schooljaar met ouders, viering met alle 
ouders rondom de christelijke feestdagen Kerst en Pasen, lied van de week, 
weekopening met het team, 2 x per jaar geloofsgesprekken in het team, 
kerkschoolproject. 

- Bezinning op het Bijbelonderwijs: het Bijbelverhaal als middel. Collegiale 
consultatie, verteltraining, toerusting leerkrachten 
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- Omgaan met elkaar: de Kanjertraining licentie C is behaald in sept 2019 door ¾ 
van het team. Nieuwe leerkrachten behalen de licentie max 3 jaar na hun 
aanstelling. 

Toekomstgericht onderwijs: 

- In de onderbouw wordt in groep 1/2 volledig thematisch gewerkt volgens OGO 

- In groep 3 wordt vanaf aug 2020 het leesonderwijs volgens OGO gegeven 

- In groep 3/4 wordt op de middagen volgens OGO gewerkt in samenwerking met 
1/2 

- In groep 5-8 wordt thematisch gewerkt m.b.v. een methode. Hierbij wordt steeds 
meer het taal/leesaanbod op de ochtenden geïntegreerd 

- Minstens 1 x per jaar wordt gekozen voor een techniekthema waarbij bedrijven en 
ouders worden ingeschakeld 

- Er is een specifiek aanbod voor mhb-leerlingen, zoveel mogelijk geïntegreerd 
binnen het thema 

- In 20/21: in sept opstellen schoolstandaard leerlijn Leren Leren. Invoering 
gedurende 20/21 volgens deze standaard. 

- In 2023 hebben alle leerlingen van de school een eigen (digitale) portfolio 

Samen leven: 

- In 2019 wordt de leerlijn Leren leren ingevoerd: de doelen voor Samenwerking 
worden voor elk leerjaar vastgesteld 

- We nemen jaarlijks deel aan de volgende plaatselijke activiteiten: 

* Koningsspelen (samen met de Driemaster en het VO) 

* Voetbaltoernooi 

* Korfbaltoernooi 

* Verkeersactiviteiten samen met alle scholen in overleg met de gemeente 

* Kerkschoolproject met alle kerken en christelijke scholen van Hardinxveld 

* Bij verkiezingen is onze school stembureau. Zorgen voor welkomsgevoel van de buurt, 
kinderen leren over democratie 

Personeel: 

- Vanaf 2020: Alle personeelsleden houden hun persoonlijke portfolio actueel en 
bespreken dit jaarlijks met de directie in het functioneringsgesprek 

- Bij de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van alle thema’s wordt gebruik 
gemaakt van elkaars specifieke kwaliteiten.  

 

 

2.9.  Strategieën 

 

Onze strategieën geven de wegen aan welke we kiezen om ons punt op de horizon, het kwalitatief doel, 
te bereiken. Ze zijn onze routeplanner naar succes.  
Op basis van ons kwalitatieve doel, de uitkomsten van de confrontatiematrix en onze ambities focussen 
we ons op de volgende strategieën:  
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1 Blijven werken aan onze geloofsbasis door en ook in de onderlinge gesprekken, niet 
alleen met elkaar, maar ook met ouders en samenwerkingspartners. 

2 Samenwerking tussen de leerkrachten onderling is cruciaal voor het welslagen van 
ontwikkelingsgericht onderwijs. Alle thema’s worden gezamenlijk voorbereid. 

3 We focussen per jaar op 1 duidelijk doel en stemmen de inhoud van de vergaderingen 
daar zo veel mogelijk op af 

4 We willen steeds ons afvragen of we tegemoet komen aan wat het kind echt nodig 
heeft, stemmen we voldoende af op de zone van de naaste ontwikkeling 

5 Zoveel mogelijk de kinderen betrekken bij hun eigen leerproces: voelen ze zich 
eigenaar en zijn ze betrokken? 

 

2.10. Meetpunten 

Ambities en doelen 2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

Sprankelende identiteit 

Identiteitsgebonden activiteiten x x x x 

Omgaan met elkaar: de Kanjertraining licentie C is behaald in 
sept 2019 door ¾ van het team. Nieuwe leerkrachten behalen de 
licentie max 3 jaar na hun aanstelling. 

x    

Bezinning op Bijbelonderwijs, toerusting leerkrachten  x x  

Toekomstgericht onderwijs 

Verdiepingscursus ogo in 1-4 x    

Scholingstraject Zin in lezen in gr 3  x   

Implementatie methode onderzoekend leren in 5-8 x x   

Thema over techniek i.s.m. ouders en bedrijven x x x x 

Invoeren Leren Leren  x   

Invoeren portfolio voor alle leerlingen    X 

Samen leven  

Kinderen leren samenwerken conform de doelen van Leren leren x x   

Deelnemen aan plaatselijke activiteiten: sport, Koningsspelen e.d. x x x x 

Verantwoordelijkheid nemen voor de schoolomgeving: 
schoonmaakactie in de buurt 

x x x x 
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Stembureau + activiteiten X x  x 

Personeel 

Alle personeelsleden houden hun persoonlijke portfolio actueel en 
bespreken dit jaarlijks met de directie in het functioneringsgesprek 

x x   

Bij de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van alle OGO-
thema’s wordt gebruik gemaakt van elkaars specifieke kwaliteiten. 

x x x x 

 

Op grond van het voorgaande zal elk jaar een jaarplan worden opgesteld. 

 

2.11. Expeditieplan 

Hoofdstuk twee hebben wij samengevat op 1 A4: ons expeditieplan, zie bijlage 1. Expeditieplan.  

 

 

 

3. Onderwijskundig beleid 

 
 

3.1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school vorm gegeven wordt.  

In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt hoe invulling gegeven wordt aan de 
wettelijke opdracht van het onderwijs.  

Een  goede pedagogische benadering zorgt voor een veilige basis om leren en ontwikkelen mogelijk te 
maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, burgerschap, samenwerking enz. zijn wezenlijke 
aspecten van ons onderwijs. 

 

3.2. Onze ambities in relatie tot de wettelijke opdracht van het onderwijs 

 

In de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. Ook 
de wet Passend Onderwijs stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs.  

In de hierna volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze 
wettelijke eisen. 

 

3.2.1. Doorlopende leerlijn (OP1) 

Artikel 8 lid 1 van de wpo geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de 
ontwikkeling van de leerlingen.  
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Op onze school geven we hieraan als volgt vorm: 

Zie hiervoor onze schoolgids, hoofdstuk 3.1 Wat leren we de kinderen op school. 

Aandachtspunt voor ons is de overgang van groep 2 naar groep 3. In groep ½ wordt volledig 
thematisch gewerkt, terwijl in groep 3 op de ochtenden methodisch wordt gewerkt. In 
cursusjaar 2020-2021 willen we het leesonderwijs op de OGO-manier vorm gaan geven. Dit zal 
een vloeiende overgang van 2 naar 3 bevorderen. 

 

3.2.2. Burgerschapsonderwijs (OR2) 

Dit geven wij op de volgende wijze vorm:  

Zie hiervoor ons Beleidsplan burgerschapsvorming op De Wonderwijzer 

 

 

3.2.3. Ontwikkeling in beeld (OP2) 

De manier waarop wij de ontwikkeling van leerlingen volgen: 

Volgens een vaste toetskalender wordt de ontwikkeling van de leerlingen gemeten. Dit 
gebeurt in groep 1/2 m.b.v. de leerlijnen van Parnassys, in groep 3-8 door methodetoetsen, 
de vorderingsoverzichten van Snappet en de Cito-toetsen.  
De resultaten van de leerlingen worden 2 keer per jaar uitgebreid besproken in een 
groepsbespreking. Er wordt een analyse gemaakt op 3 niveaus: leerling-, groeps-, en 
schoolniveau. 
Aan het eind van groep 8 wordt de eindtoets afgenomen. 
 
Ambitie: in de komende jaren willen we de leerlingen steeds meer zicht geven op hun eigen 
opbrengsten en hun leerproces. Dit willen we doen door het invoeren van een persoonlijk 
portfolio van alle leerlingen. 

 

3.2.4.  Onderwijstijd 

Op onze school hanteren we de volgende onderwijstijd: 

Zie hiervoor hoofdstuk 9 van onze schoolgids: ‘Regeling school- en vakantietijden’  

En bijlage 4: ‘Schooltijden, gymrooster en vakantierooster 

 

Ambitie: in 19/20 willen we de haalbaarheid onderzoeken van de invoering van een 
continurooster, omdat het steeds moeilijker wordt voldoende vrijwilligers te vinden onder de 
ouders voor de TSO 

 

3.2.5. Anderstaligen (OP1) 

De manier waarop wij omgaan met leerlingen met een andere voertaal dan het Nederlands: 

Leerlingen voor groep 3-8 die een andere voertaal hebben dan het Nederlands worden in 
samenwerking met de gmeente Hardinxveld en het samenwerkingsverband een deel van de 
week geplaatst in een taalklas. Tevens wordt vanuit het swv expertise aangewend om de 
leerkrachten van de betreffende leerling te begeleiden. 
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Voor leerlingen die in groep 1/2 op school komen is er geen aparte aanpak, maar ze worden 
ahw ‘ondergedompeld’ in de rijke taalomgeving van de klas. 

Binnen het OGO onderwijs in groep ½ neemt de ontwikkeling van de woordenschat een grote 
plaats in. De Activiteit ondersteunt en begeleidt de leerkrachten van groep ½ hierbij. 

 

 

3.2.6. Sponsoring 

 

Onze school onderschrijft het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” 
2015 - 2018 met betrekking tot sponsoring, zie bijlage 2. Convenant Sponsering op Scholen. 

De belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 

- Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van 
de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke 
gesteldheid van leerlingen. Sponsering moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en 
fatsoen. 

- Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen 

- Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, 
dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het 
onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 

- De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over 
sponsoring. 

Tevens zijn de volgende principes van kracht: 

- Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen;  

- Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid;  

- De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de 
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen;  

- De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.  
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3.3 Kerndoelen en  referentieniveaus (OP1) 

 

Artikel 9 lid 5 wpo geeft aan: Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot en 
met vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld.  

En in artikel 9 lid 6: Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar 
onderwijsactiviteiten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert.  

Aanvullend op de kerndoelen geven de referentieniveaus Rekenen en Taal een specifiekere 
beschrijving van de onderwijsinhoud. Zij bieden daarmee heldere en concrete doelen die leraren 
kunnen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang van hun leerlingen kunnen evalueren. 

 

Voor een beschrijving van de leerstofgebieden waarvoor kerndoelen geformuleerd zijn en hoe deze op 
onze school aan de orde komen verwijzen we naar de schoolgids hoofdstuk 3.1 Wat leren de kinderen op 
school  

 

3.4. Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften (OP2) 

 

Artikel 8 wpo geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het 
onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. 

En  verder: De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen 
die extra ondersteuning behoeven. 

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en 
ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Elke 
leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften de leerling 
heeft en of en hoe wij daar aan kunnen voldoen. Indien nodig kunnen wij voor extra ondersteuning een 
beroep doen op het samenwerkingsverband passend onderwijs in onze regio. In het ondersteuningsplan 
van het samenwerkingsverband staat beschreven welke ondersteuning alle scholen zelf moeten bieden 
(basisondersteuning) en voor welke ondersteuning, onder welke voorwaarden, we bij het 
samenwerkingsverband terecht kunnen. Alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag 
binnen onze eigen mogelijkheden.  

Voor een beschrijving van de werkwijze rondom Passend Onderwijs verwijzen we naar de 
websiteversie van onze schoolgids, hoofdstuk 4 ‘De zorg voor de leerlingen’ 

Tevens verwijzen we naar het document Gecomprimeerd SOP De Wonderwijzer 

 

3.5. Onderwijs aan langdurig zieke kinderen  

 

Artikel 9a WPO gaat over: ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen  

1. Bij het geven van onderwijs aan een leerling die is opgenomen in een ziekenhuis of die in verband met 
ziekte thuis verblijft, kan het bevoegd gezag van een school worden ondersteund.  

2. De ondersteuning bedoeld in het eerste lid wordt verzorgd door:  

a. een educatieve voorziening bij een academisch ziekenhuis of  

b. een schoolbegeleidingsdienst als bedoeld in artikel 179, indien de leerling is opgenomen in een 
ziekenhuis niet zijnde een academisch ziekenhuis dan wel indien de leerling in verband met ziekte thuis 
verblijft. 
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Wij zijn als school verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod voor alle leerlingen die bij ons 
ingeschreven staan, ook als ze ziek zijn. Dit kan gaan om kinderen die langdurig ziek thuis zijn of 
gedurende langere tijd in een ziekenhuis zijn opgenomen. Voor kortdurende ziekmeldingen kunnen de 
bestaande schoolafspraken worden gehandhaafd. 

Het is van groot belang, dat de school tijdens het ziek-zijn contacten organiseert met de leerling om 
ervoor te zorgen dat het leerproces zo goed mogelijk doorloopt. Nog belangrijker is het gevoel van het 
zieke kind “erbij te blijven horen”. Dat kan op allerlei manieren plaatsvinden. De leerling kan worden 
bezocht door de groepsleerkracht en medeleerlingen en/of op bepaalde tijden volgens afspraak de school 
bezoeken. Als dit om medische redenen niet mogelijk is, kan er gebruik gemaakt worden van diverse 
digitale mogelijkheden waaronder KPN Klasgenoot voor onderwijs op afstand.  

Per situatie wordt bekeken wat de mogelijkheden en behoeften zijn. Veel hangt af van de medische 
behandeling en de draagkracht van het kind, ouders en school. De school kan deze activiteiten alleen in 
goed overleg met de ouders van leerling uitvoeren.  

Volgens de wet Ondersteuning Onderwijs Zieke Leerlingen (WOOZ), kan de school een beroep doen op de 
schoolbegeleidingsdienst OnderwijsAdvies en/of consulenten verbonden aan educatieve voorzieningen 
van academische ziekenhuizen. 

De procedure die wij binnen onze school volgen om in een dergelijke situatie beslissingen te kunnen 
nemen is als volgt: 

1. Als duidelijk is, dat een leerling van onze school langer dan 2 weken in een ziekenhuis wordt opgenomen 
of ziek thuis is, neemt de groepsleerkracht en/of de intern begeleider van de school contact op met de 
ouders om de situatie door te spreken. 

2. De groepsleerkracht(en) en de intern begeleider nemen in overleg met de directie en de ouders van 
het zieke kind het besluit wel of geen externe hulp van de schoolbegeleidingsdienst in te schakelen. 

3. De school ontwikkelt in overleg met de ouders een planmatige aanpak, wel of niet met externe 
begeleiding. 

4. De school blijft verantwoordelijk voor de te ontwikkelen en uit te voeren aanpak. Tijdens het uitvoeren 
van de aanpak vindt regelmatig overleg met de ouders plaats. 

 

 

3.6. Veiligheid (SK1) 

 

Hoe we op onze school veiligheid in ons beleid hebben verwerkt, dit beleid monitoren en anti-
pestbeleid coördineren is verwoord in ons veiligheidsplan: Veiligheidsplan De Wonderwijzer 2018-2019 

 

Ambities op het gebied van veiligheid: 

- Het percentage ervaren pestgedrag in gr 6-8 consolideren op < 2 % volgens de 
jaarlijkse veiligheidsmonitor 

- Als team behalen van licentie C van de Kanjertraining in sept 2019 

- Nieuwe leerkrachten halen binnen 3 jaar na in dienst treding Licentie C 

 

3.7.   Pedagogisch klimaat (SK2) en didactisch handelen (OP3) 

 

Ons pedagogisch-didactisch schoolbeleid is beschreven in onze schoolgids, Hoofdstuk 3 De 
organisatie van ons onderwijs en hoofdstuk 4 ‘De zorg voor de leerlingen’ 
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Onze ambities m.b.t. pedagogisch klimaat: 

Het pedagogisch klimaat op school heeft continue onze aandacht. Een veilige sfeer in de klas 
waarin kinderen optimaal kunnen presteren en samen prettig kunnen werken is van grote 
waarde. Bij de start van het jaar wordt in de zgn. Gouden Weken veel aandacht gegeven aan 
groepsvorming om een positief klimaat te bereiken in elke groep. De kanjertraining wordt 
hierbij als leidraad gevolgd. Dis is extra van belang omdat vanwege de vorming van wisselende 
combinatiegroepen de groepssamenstelling regelmatig varieert. 
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4. Personeelsbeleid 
 
4.1. Inleiding 

‘Levenslang leren’ geldt zeker voor de beroepsgroep van leraren. De ontwikkelingen en mogelijkheden 
volgen elkaar wat dat betreft in snel tempo op. Het is dus erg belangrijk de juiste keuzes te maken. 
Uitgangspunt bij die keuzes is het gezamenlijk vastgestelde beleid, zoals verwoord in dit schoolplan. 
Kenmerkend voor de wijze waarop professionalisering vormgegeven zal worden is, dat gebruik gemaakt 
wordt van ‘leren van en met elkaar’ rechtstreeks gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Dit kan invulling 
krijgen binnen het team, maar zeker ook in samenwerking met collega’s van andere scholen. 

 

Voor een uitvoerige beschrijving van het personeelsbeleid op LEV-WNniveau verwijzen we naar het 
document Handboek Personeel 

De hoofdlijnen van het LEV-WN beleid voor de komende jaren staat hieronder beschreven:   
 
Goed werkgeverschap 
De focus ligt de komende jaren op goed werkgeverschap. We stellen ambitieuze doelen als organisatie. 
Toekomstgericht onderwijs is nodig en daarmee zijn we blijvend in ontwikkeling. Dit vragen en 
verwachten wij dan ook van onze medewerkers. Daarbij willen we hen ook ondersteunen en faciliteren.  
Goed werkgeverschap houdt in 

- Plezier in je werk  
- Ruimte en verantwoordelijkheid 
- Ontwikkelingsmogelijkheden (blijvend leren) 
- Ruimte voor innovatie 
- Betrokken en waarderend (waardevol beroep) 
- Duurzame inzetbaarheid 
- Heldere verwachtingen en verantwoordelijkheden 

 

4.2 Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid en ambities (anders organiseren) 

In deze paragraaf noemen we de belangrijkste aandachtspunten van personeelsbeleid voor de komende 
vier jaar. Deze beleidsonderdelen hangen nauw samen met de voornemens op onderwijskundig gebied. 
In relatie met het onderwijskundig beleid kennen we op personeelsbeleid de volgende HR bouwstenen:  

❖ Duurzame inzetbaarheid:  
• Een eigen verantwoordelijkheid om tijdens het werkzame leven competent, gezond en 

gemotiveerd te blijven. 
• Facilitering/ondersteuning vanuit de organisatie 

❖ Arbeidsvoorwaarden 
• Goede beloning 
• Goed functiebouwwerk 

❖ Arbeidsomstandigheden 
• Goede tijd- en werkverdeling 
• Arbobeleid: veiligheid, welzijn en gezondheid 

❖ Arbeidsinhoud 
• Functiedifferentiatie 
• Professionalisering/ scholing 

❖ Arbeidsverhoudingen 
• Stijl van leidinggeven 
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4.3. Concreet hebben wij de volgende ambities geformuleerd:  
- De basis is op orde en de uitvoering van het personeelsbeleid is zodanig dat de medewerkers en 

directeuren optimaal ondersteund worden in hun werk. Het personeelsbeleid is geformuleerd in 

een Handboek P&O, met bijlagen en een handboek AO/IB.  

- Er is een actueel functieboek met up-to-date functies die passen bij de veranderende 

organisatie-inrichting van de scholen. 

- We ondersteunen de directeuren om, ondanks het lerarentekort, goed zicht te hebben op hun 

formatie en een kwalitatief en kwantitatief goede bezetting te realiseren. 

- Vanuit P&O hebben we een actuele visie op strategisch personeelsbeleid binnen LEV-WN, op 

basis van interne en externe observaties en onderzoek ten behoeve van het nieuwe koersplan. 

- We hebben een beleid voor duurzame inzetbaarheid die gedeeld en gedragen wordt in de 

organisatie. 

- De participatiewet is ingevoerd, we hebben zicht op welke functies ingevuld kunnen worden 

door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en waar interne mogelijkheden liggen. 

 

Onze ambities op schoolniveau 

Onze ambities voor 2019 – 2023 zijn: 

- verminderen van de ervaren werkdruk door de leerkrachten. Hierbij denken we aan oplossingen 
als uitroostering, inzet vakleerkrachten, meer ondersteuning in de klas door 
onderwijsassistenten, extra inzet op begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen  

- onderlinge samenwerking tussen leerkrachten optimaliseren. Dit is in het bijzonder van 
toepassing bij de voorbereiding en uitvoering van het thematisch werken, maar geldt ook voor 
het beter benutten van elkaars kwaliteiten met betrekking tot de primaire vakken.  

- Gerichte teamscholing op het gebied van onderzoekend leren. In de onderbouw m.n. bij de 
verdere uitbouw van OGO, in groep 3 op het invoeren van Zin in Lezen (lezen volgens OGO-
aanpak) en in 5-8 op de middagen voor m.n. wereldoriëntatie. 

- Individuele scholing naar behoefte van leerkrachten of passend binnen de schoolontwikkeling. 
Jaarlijks wordt een nascholingsplan opgesteld.  

- Omgang met ouders steeds meer vorm geven conform de uitgangspunten van 
Ouderbetrokkenheid 3.0 
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5. Kwaliteitszorg 
 

5.1. Inleiding 

 

In onze missie hebben we verwoord dat we de kinderen op onze school kostbaar vinden als kinderen van 
God. Zij zijn aan onze zorg toevertrouwd door hun ouders en  als school dragen we daarom een grote 
verantwoordelijkheid om de kinderen optimaal te begeleiden in de ontwikkeling van hun talenten, 
kortom: we willen heel goed onderwijs bieden!  Daarbij is het van groot belang om kritisch te 
reflecteren op ons eigen  gedrag en ons onderwijs in de breedste zin van het woord.  

5.2. Kwaliteitszorg binnen LEV-WN 

In het Kwaliteitsbeleidsplan van LEV-WN staat beschreven hoe wij onze kwaliteit bewaken. Voor 
gedetailleerder info verwijzen daarom naar dat plan.  

Een voorwaarde voor goede kwaliteitszorg is een helder zicht op de leerlingpopulatie: wat hebben onze 
kinderen van ons nodig? We hebben dit in kaart gebracht in het document ‘Vlootschouw Kompas.’ 

De kernwoorden van de kwaliteitszorg op verenigingsniveau zijn: 

- cyclisch 

Om de ambities voor ons onderwijs te verwezenlijken, te monitoren en waar nodig bij te stellen, worden 
er grote en kleine cycli doorlopen. De grote cycli zijn die van het koersplan van de vereniging en daarmee 
verbonden het schoolplan. Deze hebben een looptijd van vier jaar. De ambities uit het koersplan en 
schoolplan worden geconcretiseerd in jaarplannen. Halfjaarlijks schrijven alle directeuren van de LEV-
scholen een rapportage voor het bovenschools bestuur. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de 
kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs aan de hand van de gestelde doelen. 

- systematisch 

Deze cycli worden door alle scholen volgens vaste procedures en processen doorlopen. Deze geven aan 
welke activiteiten wanneer en door wie worden uitgevoerd, met welke methode of instrument en op welk 
niveau ze betrekking hebben (bestuur-, directie-, team- of leerlingniveau). Hieronder vallen onder andere 
de halfjaarrapportages, de jaarverslagen, de personeelsgesprekkencyclus, maar ook 
veiligheidsonderzoeken en de tevredenheidsonderzoeken onder team, leerlingen en ouders. 

- integraal 

Van groot belang is de samenhang tussen het beleid, de diverse processen, de belanghebbenden en de 
resultaten. Om dit te waarborgen en inzichtelijk te maken heeft LEV-WN haar kwaliteitsbeleid ingericht 
volgens de visie en aandachtsgebieden van het INK-model. Het volgende overzicht geeft weer hoe de 
vereniging planmatig en systematisch de ontwikkelingen binnen de diverse aandachtsgebieden monitort 
en evalueert: 
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In het kwaliteitsbeleidsplan van LEV wordt dit schema met bijbehorende aandachtsgebieden en 
instrumenten verder toegelicht. 

 

 

5.3     Aanvullende maatregelen m.b.t. kwaliteitszorg  op De Wonderwijzer 

Op De Wonderwijzer volgen we de cyclische werkwijze zoals beschreven in het beleidsplan van  LEV-
WN. Aanvullend daarop wordt op Het Kompas nog het volgende gedaan: 

Voor meerdere vakgebieden zijn coördinatoren aangesteld die als taak hebben om de ontwikkelingen 
bij te houden van hun vakgebied, toe te zien op de uitvoering en borging van de gemaakte afspreken en 
het managementteam te adviseren op het gebied van beleid. Op De Wonderwijzer hebben we 
coördinatoren voor: 

- Taal/lezen 

- Rekenen 

- Meer- en hoogbegaafdheid 

- Thematisch werken 

- PBS (Positieve Behaviour Support) 

- Cultuur 

- ICT



 

Bijlage 2 

Overzicht van de Inspectie 

Lid Standaarden Wettelijk minimum 

1 Geen corresponderende standaarden  

2A OP 1 Aanbod 
OP 2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
(ook schoolondersteuningsprofiel) 
OR 1 Resultaten 
OR 2 Sociale en maatschappelijke 

Competenties 

Is beschreven: 
- hoe de school een doorlopende leerlijn mogelijk 
maakt? 
- hoe het burgerschapsonderwijs is ingericht? 
- wat de school aanbiedt qua extra ondersteuning (in 

relatie tot het ondersteuningsprofiel)? 
- hoe de school de leerlingen volgt? 
- welke onderwijstijd de school hanteert? 
- hoe de school omgaat met taalachterstanden? 
- welke vakken de school aanbiedt? 
- hoe de school omgaat met kerndoelen en 
referentieniveaus? 

- bij andere voertaal dan Nederlands: hoe de school 
daarmee omgaat? 

2B OP 3 Didactisch handelen 
Elementen uit 2a voor zover het gaat om 
zaken die de wettelijke voorschriften 
ontstijgen 

- 

2C SK 2 Pedagogisch klimaat Is het schoolbeleid over het pedagogisch-didactisch 
klimaat en het schoolklimaat beschreven? 

2D SK 1 Veiligheid Zijn het veiligheidsbeleid, de monitoring van de 
veiligheid 
en de coördinatie van het anti-pestbeleid beschreven? 

3A KA2 Kwaliteitscultuur Is beschreven hoe de school zorgt voor bevoegd en 
bekwaam personeel? 

3B Geen corresponderende standaarden - 

3C SK 2 Pedagogisch klimaat 

OP 3 Didactisch handelen 

Is beschreven wat de school op pedagogisch-didactisch 

vlak van de leraren verwacht? 

3D Geen corresponderende standaarden Is het beleid over evenredige vertegenwoordiging van 
vrouwen in de schoolleiding beschreven? 

3E KA3 (Alleen (v)so en vo!) Is beschreven hoe de leerlingen invloed hebben op het 
personeelsbeleid?  

4A OP 2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
OR 1 Resultaten 
OR 2 Sociale en maatschappelijke 
competenties 

OR 3 Vervolgsucces 
KA 1 Kwaliteitszorg 
KA 2 Kwaliteitscultuur 
KA 3 Verantwoording en dialoog 

Is beschreven hoe de school monitort of het onderwijs 
zo 
is ingericht dat de leerlingen zich ononderbroken 
kunnen 

ontwikkelen en het onderwijs op hun behoeften is 
afgestemd? 

4B KA 1 Kwaliteitszorg 
KA 2 Kwaliteitscultuur 

KA 3 Verantwoording en dialoog 

Is beschreven hoe de school verbetermaatregelen 
vaststelt als daar aanleiding toe is? 

 

 

 


