
SCHOOLPLAN
2019-2023

obs Jan Ligthart



obs Jan Ligthart - Schoolplan 2019-2023 2

Inhoud

INLEIDING 3

Hoofdstuk 1 ONZE SCHOOL EN HAAR OMGEVING 5
Schoolbeschrijving 5
Schoolomgeving 6
Schoolpopulatie 6

Hoofdstuk 2 UITGANGSPUNTEN EN SPEERPUNTEN SCHOOLBESTUUR 8

Hoofdstuk 3 ONS SCHOOLCONCEPT 9
Missie 9
Visie 10
Pedagogisch klimaat 13
Didactisch handelen 15

Hoofdstuk 4 ONDERWIJSKUNDIG BELEID 16
De inhoud van ons onderwijs 17
Doorgaande lijn VVE 20
Doorgaande lijn PO/VO 21
Ondersteuning en begeleiding 22

Hoofdstuk 5 VEILIGHEID 24

Hoofdstuk 6 KWALITEWITSZORG 26

Hoofdstuk 7 PERSONEELSBELEID & PROFESSIONALISERING 28

Hoofdstuk 8 PARTNERS VAN DE SCHOOL
31

Hoofdstuk 9 LANGE TERMIJN ONTWIKKELING & MEERJARENPLAN 32

Hoofdstuk10 VERWIJZING NAAR DE BIJLAGEN 36



obs Jan Ligthart - Schoolplan 2019-2023 3

INLEIDING

Voor u ligt het schoolplan van obs Jan Ligthart. Ons schoolplan geeft de beleids- en
schoolontwikkeling voor de periode van 2019-2023 weer.
Het ambitiestatement van De Haagse Scholen heeft richting gegeven voor de
totstandkoming van het schoolplan.

In dit schoolplan vindt u een korte beschrijving van onze school en haar omgeving. Hierna
zetten we ons schoolconcept uiteen. Waar staan we voor en waar gaan we voor. Dit zal
vooraf gegaan worden door de uitgangspunten en speerpunten van onze stichting De
Haagse Scholen. Voorts zullen wij inzoomen op ons onderwijskundig beleid. Wat is de inhoud
van ons onderwijs, hoe zorgen wij voor onze leerlingen, wat betekent dit voor ons
pedagogisch klimaat en ons didactisch handelen en welke speerpunten en doelen hebben
we voor de komende vier jaar en hoe zetten we deze weg in de tijd (meerjarenplanning).

Ons schoolplan is leidend voor onze jaarplannen. Voorafgaand aan elk schooljaar wordt er
een jaarplan opgesteld waarin onze onderwijskundige doelen en speerpunten uitgewerkt
worden in concrete acties. Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw vastgesteld
in gesprek met bestuur, team en MR.

Het schoolplan is breed gedragen en als volgt tot stand gekomen:
 Evaluatie jaarplan 2018 door directeur en kwaliteitsteam. Jaarplan 2018 is door MR en

PMR gelezen en voorzien van feedback.
 Teamleden hebben de school gescoord op standaarden en normering vanuit

inspectie eisen.
 Het kwaliteitsteam en het schoolondersteuningsteam heeft meegeschreven aan het

nieuwe schoolplan.
 We hebben een training “managementdrives” gevolgd. Hier hebben we elkaars

“talenten” leren kennen en hebben we de visie van de school besproken.
 Er is een audit uitgevoerd door auditoren vanuit DHS en een extern bedrijf.
 Leerlingen hebben binnen de audit wensen uitgesproken over het onderwijs op de

school voor de komende jaren.
 Gesprekken door de directeur met leerkrachten en ouders.
 Het schrijven van het nieuwe schoolplan is tot stand gekomen door gesprekken met

het kwaliteitsteam, het gehele team en de MR.
 Binnen de Professionele Leer Gemeenschap (PLG) op de maandagen zijn diverse

onderwerpen gekoppeld aan het schoolplan en deze zijn met het gehele team
besproken en geëvalueerd.

In de totstandkoming van het nieuwe schoolplan, (proces en acties hierboven), hebben we
bepaald dat we zullen doorgaan in de lijn die we gestart zijn in 2015. Onze eerdere pijlers
zullen in de kern niet veranderen, wel in de naam. Van werken aan opbrengsten,
zelfregulerend leren en het aanleren van 21ste eeuwse vaardigheden zullen onze nieuwe
pijlers gekoppeld worden aan het werken binnen een Professionele Leer Gemeenschap:
 Focus op resultaat;
 Focus op Leren leren;
 Focus op gezamenlijkheid.
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De inhoud van deze pijlers is beschreven in het volgende model;

Visie

Onze school wil elk kind optimaal laten presteren en alle kansen geven om zich te ontwikkelen.

Missie

Leren leren is Leuk

Focus op resultaat Focus op leren Focus op gezamenlijkheid

We kennen de opbrengsten
van de school, groep en
leerling.

 Analyse van alle
resultaten

 Groep in beeld
 Twee keer per jaar

monitorgesprekken over
de opbrengsten

Leren doen we door thema’s
rondom opbrengstgericht
werken om te zetten in
concrete acties. Door een
schoolbrede aanpak te
hanteren om succes op leer-
en gedragsgebied te
bevorderen. Ook werken we
aan de hand van leerlijn ‘leren
leren’ en ‘sociaal leren’ en
meten dit middels Cito (leren)
en SCOL.

 Coöperatief leren
 Samenwerken staat

centraal
 PBS, gedrag is een vak
 NT2-proof onderwijs
 M5
 21ste eeuwse

vaardigheden
 ICT
 Zelfregulerend leren- ook

op gedrag

We werken en leren samen in
een professionele
leergemeenschap; leerlingen,
leerkrachten en ouders.

 Bordsessie
 Werkbijeenkomsten
 Leerbijeenkomsten
 Oudertrainingen
 Ontmoetingsruimte
 Taallessen voor ouders
 Naailessen voor ouder
 In gesprek met ouders

Visie

Leerling centraal – leerkracht in zijn kracht en met de ouders in dialoog

Pedagogische didactische onderwijsvernieuwing (DHS) Professionaliteit in mensen en
cultuur (DHS)

Obs Jan Ligthart profileert zicht als kwaliteitsschool in de wijk
Profilering (DHS)

De pijlers en de speerpunten van obs Jan Ligthart zijn nauw verbonden met het
ambitiestatement van DHS; Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen.
 Pedagogische didactische onderwijsvernieuwing, ons onderwijs is eigentijds.
 Professionaliteit in mensen en cultuur, we ontwikkelen en benutten kennis en

vakmanschap overal in DHS.
 Profilering van DHS: binnen en buiten, we verbeteren ons imago in de stad.

Voordat er een aanpassing, vernieuwing, verandering of verbeteringen
plaatsvindt stellen we ons altijd de “waarom” vraag. Daarna gaan we
naar het “hoe” en “wat”.
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HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL EN HAAR OMGEVING

Naam school obs Jan Ligthart

Brinnummer 19uk

Adres Slicherstraat 5-7

Postcode 2515 Ge Den Haag

Telefoonnummer 070-3890442

Directeur Christine Leenders

Emailadres c.leenders@janligthartschool

Website www.janligthartschool.nl

Lestijden 08.20 uur t/m 15.30 uur

Onze school is één van de 52 scholen van stichting De Haagse Scholen (DHS).
De Haagse Scholen is de stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag.
De Haagse Scholen bestaat uit 44 reguliere basisscholen, 3 sbo scholen, 5 (v)so scholen.

Naam Stichting De Haagse Scholen (DHS)

Algemeen directeur Dhr. W. Hendriks

Adres Johanna Westerdijkplein 1

Telefoonnummer 070-3065200

Emailadres info@dehaagsescholen.nl

Website www.dehaagsescholen.nl

Schoolomschrijving

Leren leren is leuk!
De Jan Ligthartschool is een basisschool waar iedereen zonder onderscheid van godsdienst
of levensovertuiging welkom is. De school is een ontmoetingsplek, waar respect voor
anderen en andersdenkenden voorop staat. We werken met een professioneel team. Een
team dat zich inzet om eenieder in de ontwikkeling te helpen. Het kind staat bij ons centraal.

Op obs Jan Ligthart werken we binnen een Professionele Leergemeenschap (PLG) waar
focus op leren, focus op gezamenlijkheid en focus op resultaat
centraal staat. We werken en leren van elkaar en zijn gericht om de
talenten van onze kinderen te ontplooien. De Jan Ligthartschool is een
school waar het leren centraal staat. "Leren Leren is leuk" is onze missie.

Dit betekent dat we veel tijd en aandacht besteden aan leren en
gedrag. Met als doel dat de leerlingen zelf gemotiveerd worden tot
leren. De komende vier jaar zal zelfregulerend leren; kennis hebben
over je eigen leerproces, zelf kunnen reflecteren op je eigen
leerproces centraal staan binnen de PLG’s. Meer intrinsiek dan extrinsiek in het leren. Dit
betekent dat leerkrachten, leerlingen en ouders, de komende vier jaar zich bezig gaan
houden met de inhoud over hoe en wat we leren.

Kennis over je eigen zelfregulerend gedrag is een onderdeel om te komen tot leren. De
leerlingen leren aan de hand van coöperatieve leerstrategieën tot samenwerken.
Samenwerkend leren is vanuit de wetenschap bewezen de manier om tot leren te komen.

Naast de taal- en rekenlessen zijn de sociaal emotionele lessen (of SEL-lessen) belangrijk om
te leren leren en je gedrag te reguleren. We maken hiervoor gebruik van diverse methodes
als:
 Programma Alternatieve Denkstrategieën of PAD-methode
 Positive Behavior Support (PBS)
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 Doelenboekjes “leren”. Leerlingen en stellen hun eigen leerdoelen vast op rekenen,
spelling en gedrag. De leerlingen bespreken hun leerdoelen met de leerkrachten en
ouders tijdens doelgesprekken

Specifieke kenmerken van onze school:

1. In alle groepen ligt de focus op het leren van goede taal-, reken- en leesvaardigheid. Elk
gebied wordt gekoppeld aan gedrag.

2. We werken opbrengstgericht om de talenten van onze kinderen te ontplooien.
3. De Jan Ligthartschool is een Brede Buurtschool voor kinderen van 2 tot 12 jaar.
4. De vakken natuur/techniek, muziek, literatuur, Engels, ICT en toneel worden door

vakdocenten gegeven.
5. Iedere dag is er een ruim aanbod voor naschoolse activiteiten, waar leerlingen zichzelf

voor inschrijven.
6. Ons schoolplein biedt speelmogelijkheden en er is plek om te tuinieren.
7. Er wordt structureel gewerkt met verschillende ICT-hulpmiddelen denk aan iPad, laptop

e.d.
8. We besteden veel aandacht aan zelfregulerend leren door samenwerken,

zelfstandigheid en een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

9. Voor alle leerlingen geldt dat ze hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
10. De school biedt modern en vernieuwend onderwijs

Om ons doel m.b.t. leren leren te bereiken is het van belang dat we intensief samenwerken
met de ouders. Ouderbetrokkenheid valt binnen de pijler: focus op gezamenlijkheid. We
hebben een oudercoördinator die samen met de ouders ervoor zorgt dat ons onderwijs op
elkaar afstemt.

De Jan Ligthartschool is een "brede buurtschool" met een goed functionerend
samenhangend netwerk van toegankelijke en goede voorzieningen voor kinderen, ouders
en buurt. De school staat in het netwerk als middelpunt. Er is sprake van structurele
samenwerking tussen scholen en meerdere instellingen voor kinderopvang, welzijn, zorg,
cultuur en sport.

De Jan Ligthartschool maakt deel uit van een samenwerkingsverband van tien scholen van
Openbaar Onderwijs binnen de wijk (Samentienplus). Met elkaar streven we naar onderwijs
van optimale kwaliteit. We willen leerlingen goed voorbereiden op hun verdere
schoolloopbaan.

Schoolomgeving
De Jan Ligthartschool staat op de grens tussen de Stationsbuurt en de Schilderswijk.
De school ligt in een verkeersvrij gebied, dat wel omgeven wordt door drukke straten als de
Hoefkade en de Koningstraat. Op loopafstand bevindt zich station Hollands Spoor.
De wijk waarin de school gelegen is, behoort tot één van de meest kansarme wijken van
Nederland.

In de directe omgeving van de school bevinden zich meerdere basisscholen, waaronder een
protestants-christelijke basisschool (Prinses Irene school). Deze school is direct tegen onze
school aangebouwd. Verder is er in de wijk een openbare basisschool (obs Zuidwal) en een
rooms-katholieke basisschool (de Triangel). Bovendien liggen op korte afstand een hindoe
basisschool en een islamitische basisschool. Met de scholen dichtbij hebben we een
intensieve samenwerking. Met de Prinses Ireneschool en de Zuidwalschool bieden we
taallessen aan ouders aan. Met de Triangel, de Prinses Ireneschool bieden we iedere zomer
een zomerschool aan in clubhuis de Mussen. De school kent zelf geen buitenschoolse
opvang (BSO), maar werkt nauw samen met de BSO bij clubhuis de Mussen en Happy Nest.

Schoolpopulatie:
De school telt ongeveer 220 leerlingen, inclusief “de Haagse Kopklas”. De leerlingen van de
Jan Ligthartschool zijn overwegend in Nederland geboren. Er is een groep leerlingen die
geboren zijn in het buitenland. Deze leerlingen zijn overwegend tijdens de
basisscholenperiode in Nederland gekomen en hebben een jaar deelgenomen aan NT2
onderwijs in de Neveninstroomgroep. De leerlingen die de school bezoeken komen
overwegend uit de directe omgeving van de school.
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Onze schoolpopulatie is gemengd wat betreft herkomst en culturele achtergrond. Veel
leerlingen en ouders komen uit een niet westerse culturele achtergronden. Voor een groot
aantal leerlingen en ouders is Nederlands niet de thuistaal. Het opleidingsniveau van de
ouders varieert van geen onderwijs tot universiteit.

Veel leerlingen komen met een achterstand in Nederlands op school. We zetten dan ook in
op zeer goed taal en leesonderwijs. Vanaf de voorschool is er specifieke aandacht voor
woordenschatonderwijs (NT2-onderwijs) en de voorwaarden voor het lezen (klankleer). Vanaf
groep 3 is er veel aandacht voor technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat. Hierbij
maakt de school gebruik van de NT2 didactiek uit de methode zien is snappen. Er staat in de
gehele school extra taal en lezen op het rooster en er wordt in de school veel gedaan aan
leespromotie en stimuleren van taal thuis.
Er wordt veel gedaan aan deskundigheidsbevordering van alle leerkrachten en goed
taalonderwijs aanbieden met differentiatie mogelijkheden zonder de doelen te verlagen. De
taalcoördinator en de NT2 coördinator spelen hierbij een grote rol (zie taalbeleidsplan – op te
vragen op de school).

Werken op een Nt2 school vraagt specifieke vaardigheden betreffende differentiatie en
ondersteuning van de leerlingen. Leerlingen worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te
halen en er wordt gewerkt met convergente differentiatie. Dit betekent dat alle leerlingen
het niveau van de groep moeten halen en krijgen daarop specifieke begeleiding. Naast de
lessen in de school kunnen de leerlingen zich inschrijven voor diverse naschoolse activiteiten.
Deze activiteiten variëren per schooljaar en zijn vooral gericht op de kennis van de 21ste -
eeuwse vaardigheden als communiceren, creatief- en kritisch denken en samenwerken

De school profileert zich als kwaliteitsschool in de wijk en werkt vanuit duidelijke structuur met
heldere gedragsregels. Veiligheid, Verantwoording en Vertrouwen (VVV) staan centraal
binnen de school.
In het veiligheidsplan van de school staat beschreven wat de gedragsregels zijn. De school
heeft een gedrags- en pestprotocol. Het protocol is opgesteld vanuit een oplossingsgerichte
houding. De school heeft een schoolondersteuningsteam (SOT)en een gedragsspecialist in
dienst. In alle klassen en ruimtes wordt een time-out methode gehanteerd.

Specifieke kenmerken van onze school:
1. obs Jan Ligthartschool staat bekend als kwaliteitsschool in de wijk.
2. obs Jan Ligthartschool is een NT2 school.
3. obs Jan Ligthart is een veilige school.
4. obs Jan Ligthart is een gezonde school.
5. obs Jan Ligthart werkt intensief samen met de ouders van de leerlingen en bewoners in

de wijk.

Speerpunten 2019-2023
 Accent op het Schoolplein - meer uitdaging met betrekking tot spel en tuinieren.
 Accent op ‘gezonde school’. Met elkaar een visie en een beleid bepalen.
 Met elkaar gaan verkennen wat de invloeden voor onze school kunnen zijn omtrent

‘bewegend leren’.
 Naast coöperatief leren, aandacht voor Energizers binnen de lessen.
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Hoofdstuk 2: UITGANGSPUNTEN EN SPEERPUNTEN SCHOOLBESTUUR

Onze school is een van de 52 scholen van de Stichting Haagse Scholen (DHS). De directeur
van obs Jan Ligthart geeft, onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van
de Stichting, leiding aan de school. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken en het uitvoeren van het beleid. De directie wordt bijgestaan
door een locatieleider en een kwaliteitsteam. Het kwaliteitsteam bestaat uit een reken
coördinator, een taalcoördinator, een VVV-coördinator, een I-coach, een LKP-coördinator
en een NT2-coordinator. Daarnaast kent obs Jan Ligthart een ondersteuningsteam (SOT). Het
SOT is verantwoordelijk voor de ondersteuning zowel op pedagogische als didactische
ondersteuning binnen de kwaliteitszorg.

De school heeft de beschikking over een medezeggenschapsraad (MR) en een ouderraad
(OR). Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Specifieke kenmerken van onze school:
1. We zijn als kwaliteitsschool zichtbaar in de wijk en bij al onze stakeholders.
2. Wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit, waar zelfregulerend leren centraal staat in een

veilige leeromgeving.
3. We kennen alle ouders en leerlingen.
4. We werken aan onderwijsvernieuwingen waar leren leren centraal staat.
5. De professionele cultuur is ons uitgangspunt.

Uitgangspunten en waarden van De Haagse Scholen

Strategisch beleid

“Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen”

De bijstelling van ons strategisch beleid is in volle gang.

Zoals bekend zal het strategisch beleid een concretisering/ verdieping zijn van het

huidige ingezette beleid. Waarmee de richting ongewijzigd blijft.

Uitgangspunten en ambities schoolbestuur
"Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen" is de gezamenlijke
missie van De Haagse Scholen. We richten ons daarbij op de volgende drie pijlers:

1. Pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing
Gezamenlijk werken we aan onderwijsvernieuwing om ons onderwijs eigentijdser en
toekomstgerichter te maken. Qua inhoud, organisatie en manier van werken. We
willen de leermotivatie vergroten en bij kinderen bredere competenties ontwikkelen
om ze beter toe te rusten voor de snel veranderende samenleving. Er zijn geen
blauwdrukken; er is maatwerk nodig per leerling en per school. Alleen dan bereiden
we ieder kind voor op de wereld van morgen.
2. Professionaliteit in mensen en cultuur
Onderwijsvernieuwing is alleen mogelijk als de professionaliteit voortdurend wordt
gevoed. Daarbij is van en met elkaar leren en samen ontwikkelen essentieel.
Professionalisering wordt daarmee onderdeel van onze cultuur: de manier waarop
wij de dingen doen.
3. We verstevigen de profilering van De Haagse Scholen; binnen en buiten de
organisatie.
We weten wat we in huis hebben en we willen dat dit zichtbaar is; binnen en buiten
De Haagse Scholen. Dat vinden we belangrijk om van elkaar te leren en elkaar te
inspireren. Ook kunnen we beter samenwerken (ook met externe partners) wanneer
we weten waar elkaars expertises liggen (ook in relatie tot passend onderwijs). We
willen dat alle leerlingen, medewerkers en ouders het verhaal van de organisatie en
school kennen, daar trots op zijn en dit ook uitdragen. Ieder kind is bij ons welkom,
ons onderwijs is openbaar. Het is onze kracht en we zijn daar trots op.



obs Jan Ligthart - Schoolplan 2019-2023 9

6. Onderwijsvernieuwing is niet het doel, maar een middel. Doel voor ons blijft het uitwerken
van het ‘leren leren’.

Speerpunten 2019-2023
 De school is zichtbaar en vindbaar vanaf het Oranjeplein.

 De input van onze leerlingen over ’leren leren’ meenemen in ons onderwijs.

 Met elkaar uitwerken waar ‘leren leren’ voor staat binnen ons onderwijs.

 Focus bepalen per schooljaar met betrekking tot onderwijsvernieuwing.

 Vaste momenten in het jaar om elkaar nog beter te leren kennen (ouders/leerkrachten

en leerlingen).

HOOFDSTUK 3: ONS SCHOOLCONCEPT

De missie van obs Jan Ligthart.
Leren staat centraal op obs Jan Ligthart. We leren van en met elkaar in de Professionele
Leergemeenschap. We leren door samenwerkend leren en maken gebruik van de
coöperatieve leer strategieën (Kagan, 1944). Onze slogan is leren leren is leuk! We Leren leren
met de leerlingen, ouders en leerkrachten. Door het leren centraal te stellen bereiden we
onze leerlingen voor op de wereld van morgen (missie DHS). Als kwaliteitsschool in de wijk
bieden wij excellent onderwijs in een veilige leeromgeving. We zorgen voor bewustwording
bij de leerlingen van hun eigen onderwijsproces en gedrag. Zelfregulerend leren of focus op
leren is een van onze pijlers.

Missie van de Haagse Scholen Missie van obs Jan Ligthart

“Wij bereiden onze leerlingen voor op de
wereld van morgen”.

Wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit, waar
zelfregulerend leren centraal staat in een
veilige leeromgeving.

Kernwaardes DHS Kernwaardes obs Jan Ligthart

 Wij kennen ieder kind.
 Wij stimuleren verwondering en

nieuwsgierigheid.
 Wij leren onze leerlingen om samen te

werken en samen te leven.
 Wij geven onze leerlingen

verantwoording voor het eigen leren.
 Onze medewerkers onderzoeken en

ontwikkelen hun kennis, houding en
vaardigheden.

 Wij kennen ieder kind. We hebben oog
voor het individuele kind.

 Wij bieden excellent onderwijs in de 21ste
eeuw. We zijn een opbrengst gerichte
school (focus op resultaat).
We geven aandacht aan: samenwerken,
mediawijsheid, computational thinking,
zelfregulering en ICT- basisvaardigheden.

 Wij leren onze leerlingen zelfregulerend
leren (focus op leren)

 Wij maken gebruik van coöperatieve
leerstrategieën waarin samenwerken en
van elkaar leren centraal staat.

 Ons teamleden zijn professionals, gericht
op innovatie en verbetering van eigen
kwaliteiten.

 Op onze school hebben we oog voor
elkaar; leerlingen, ouders en leerkrachten
(focus op gezamenlijkheid).

We werken met elkaar aan de kernwaardes
binnen een professionele cultuur.
Veiligheid, vertrouwen en verantwoording zijn
basiswaarden van de school.
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Vanaf 2015 zijn we samen aan het werk om bovenstaande kernwaardes van de school
te borgen. Minimaal twee keer per jaar evalueren we de missie en kernwaardes in een
leerbijeenkomst.

Voor de komende vier jaar zijn een aantal richtinggevende uitspraken van belang.
We werken de komende vier jaar aan de volgende speerpunten:

 Op onze school wordt structureel aandacht geschonken aan de sociaal- emotionele
ontwikkeling/executieve functies.

 Op onze school is er sprake van passend onderwijs (SOP-plan op te vragen via de
school)

 Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan
de schoolontwikkeling, missie en visie.

 Er is focus op resultaat; opbrengstgericht.
 Er is focus op het leren; zelfregulerend leren, leren leren en handelingsgericht werken.
 We kunnen effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

vanwege hun gedrag en/of specifieke onderwijsbehoeften.

De visie van obs Jan Ligthart
Ons visiedocument is gemaakt in 2015 bij de start van het nieuwe schoolplan 2015-2018. In
het schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 hebben we de visie herhaaldelijk geëvalueerd met als
doel of we met elkaar op de goede koers zaten. Om de missie en visie uit te dragen is het
belangrijk dat alle “neuzen” dezelfde kant op staan. Tijdens deze leerbijeenkomsten bleek
steeds dat de visie in de kern niet is veranderd. We hebben ervoor gekozen om de visie van
de school te handhaven. In de afgelopen jaren zijn we nog stelliger geworden als het gaat
om onze missie en visie. Willen we onderwijs bieden van hoge kwaliteit en waar
zelfregulerend leren centraal staat in een veilige leeromgeving, dan is een schoolbrede
aanpak om succes op leer- en gedragsgebied te bevorderen van belang. We zien leren
(didactiek) en gedrag (pedagogiek) met elkaar verbonden om tot leren te komen.

1. Waar staan wij echt voor?

 Uw kinderen zijn onze toekomst.
 Wij brengen werelden bij elkaar: We staan ervoor dat normen en waarden tussen

mensen van verschillende afkomst gerespecteerd worden.
 Wij geloven in de kracht van reflectie.
 Wij geloven erin dat leerlingen eigenaar kunnen leren zijn van hun ontwikkeling.
 Wij geloven dat leerlingen met onze ondersteuning, vanuit eigen positieve kracht,

talenten kunnen ontwikkelen en hiermee gelijke kansen in de maatschappij kunnen
nemen.

 Wij gaan voor het beste uit onszelf, de leerlingen en ouders.

2. Als dit onze ideologie is, hoe kijken wij dan naar leerlingen en ouders?

 Elke leerling is een ster: Onze leerlingen zijn voor ons bijzonder met hun eigen
kwaliteiten.

 Elke leerling heeft de potentie om zich te ontwikkelen en tot intrinsieke motivatie te
komen.

 Wij werken met een warm hart om van een achterstand een voorsprong te maken.
 Wij zien ouders als gelijkwaardige partners die zoekende zijn naar het beste voor hun

kind .

3. Wat beloven wij onze leerlingen en ouders?

 Wij zetten ons volledig voor je in en samen met jou verwezenlijken wij jouw
mogelijkheden.

 Wij zorgen voor excellent onderwijs, hoge opbrengsten en een breed
onderwijsaanbod, we zorgen voor kwaliteit.

 Wij zorgen ervoor dat je vaardigheden verwerft om jezelf verder te ontwikkelen,
zowel op cognitief als sociaal gebied.

 Wij beloven dat uw kind bij ons in een gestructureerde, veilige en respectvolle
omgeving leert, hierbij streven wij naar een verbinding met de wijk.

 Wij bieden ondersteuning op het gebied van opvoeding en ontwikkeling vanuit een
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gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid voor uw kind.

4. Wat is onze unieke kracht?

 Wij zijn een brede buurtschool, wij leveren een bijdrage aan de wijk en benutten alle
kansen voor de kinderen.

 Wij zijn goed in het bieden van een veilige plek, waar kinderen zich ontwikkelen,
graag zijn en zich thuis voelen.

 Wij zijn goed in het toepassen van kennis, gericht op verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs.

 Wij bieden structuur en zorgen voor een doorgaande lijn op pedagogisch en
didactisch gebied.

 Wij houden rekening met de diversiteit in culturen.
 Wij blinken uit in goed onderwijs en hoge opbrengsten met een breed

onderwijsaanbod, wij zijn continue gericht op verbetering van het leren van de
kinderen.

 Wij zijn leidend in innoveren en van elkaar leren.

5. Waar mag men ons op aanspreken?

 Een ieder mag van ons verwachten dat de leerling centraal staat.
 Een ieder mag van ons verwachten dat wij onszelf en elkaar scherp, krachtig en

kwaliteitsgericht houden, wij spreken elkaar hierop aan met een warm hart.
 Een ieder mag van ons verwachten dat wij er voor elkaar zijn, zowel voor collega's,

ouders als leerlingen, we bieden elkaar gevraagd en ongevraagd hulp, we wachten
niet af maar ondernemen.

 Een ieder mag van ons verwachten dat wij met respect van elkaar leren, waarbij we
gepassioneerd op zoek zijn naar kansen.

6.Wanneer hebben we onze belofte ingelost?

 Als de leerlingen aan het einde van de basisschool trots zijn op zichzelf omdat ze
optimaal hun eigen kwaliteiten hebben ontwikkeld op het gebied van leren,
samenwerken en omgaan met emoties en eigenaar zijn geworden van hun eigen
leren.

 Als de school een bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid en organisatie in de wijk
gericht op het vergroten van de kansen en mogelijkheden van de kinderen

 Als er een heldere visie van de school is die bevestigd wordt door ouders en
kinderen.

 Als we een uitstroom hebben op of boven het landelijk gemiddelde.

We hebben de visie verder uitgeschreven in visie op het lesgeven, visie op het leren, visie op
identiteit en visie op 21ste -eeuwse vaardigheden.

Visie op het lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch
handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang
daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een
goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn:
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en
samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende speerpunten van groot
belang:

 Interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs waarbij het geven van
feedback centraal staat.

 Onderwijs op maat geven door te differentiëren.
 Gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend).
 Een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen, dit kan via het IGDI+ model.
 Kinderen zelfstandig (samen) laten werken/ zelfregulerend leren staat centraal

Visie op het leren
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om
kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen
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zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of
met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het
werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de
verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra
ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een ondersteuningsstructuur opgezet (zie
SOP).

Visie op identiteit
Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming
is verweven in het onderwijs. De leerling staat centraal, de leerkracht in zijn kracht en met de
ouders gaan we in gesprek. Door het gesprek met elkaar leren we van elkaar culturen. We
willen een bijdrage leveren aan actief burgerschap en sociale integratie. De inhoudelijke
aandachtspunten van de inspectie van het onderwijs zijn verwerkt in onze aanpak
Burgerschap (burgerschapsvorming)voor de komende jaren;

 Sociale competenties
 Openheid naar de samenleving en de diversiteit die daarin aanwezig is
 Basiswaarden en democratische rechtstaat
 De school als oefenplaats (De inspectie van het onderwijs (2006, p.8).

Visie op 21ste -eeuwse vaardigheden
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van
vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen
functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de
eerste plaats het belang van een kennissamenleving en
gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is.
Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving
ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie.
In de derde plaats is het een feit dat door de
ontwikkeling van digitale middelen en media globale
grenzen vervagen en het delen van kennis en het met
elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere

rol eelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we in het schooljaar 2020-
2021 beleid gaan schrijven waarin we gericht aandacht besteden aan de 21ste -eeuwse
vaardigheden zoals:

 Samenwerking en communicatie
 Burgerschap
 Kritisch denken, probleemoplossend denken en creativiteit
 Zelfregulering
 Kennisconstructie
 ICT-middelen inzetten; mediawijsheid, computational thinking
 Focus op planmatig werken

Het werken aan de 21ste -eeuwse vaardigheden vraagt veel van de deskundigheid van de
leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie
(inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een
doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de
ouders/verzorgers.

Hoe we de komende jaren de missie en visie verder gaan uitwerken is te lezen i in het
meerjarenplan, hoofdstuk 9. In onderstaand schema de speerpunten van DHS en obs Jan
Ligthart nog een keer naast elkaar.

Speerpunten DHS Speerpunten obs Jan Ligthart

Pedagogische didactische
onderwijsvernieuwing

Leer-en gedragsgebieden zijn met elkaar verbonden. We
bieden onderwijs van hoge kwaliteit. We werken vanuit
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hoge verwachtingen. Leren leren is het hogere doel van de
school.

Professionaliteit in mensen
en cultuur

We werken binnen een professionele cultuur, vanuit de
theorie van Emst Professionele cultuur in
onderwijsorganisaties. We werken en leren binnen een PLG.

Profilering van DHS We profileren ons binnen de school als kwaliteitsschool met
een eigen identiteit, waar veiligheid, vertrouwen en
verantwoordelijkheid centraal staan.

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat en didactisch handelen zijn op obs Jan Ligthart aan elkaar verbonden.
Om tot leren te komen is een schoolbrede aanpak op leer- en gedragsgebied van belang.
Vanaf 2015 hebben we gedrag op de kaart gezet. We werken via de Positive Behavior
Support (PBS). Werken vanuit goed gedrag, positiviteit en oplossingsgerichtheid. We hebben
met elkaar schoolbrede afspraken en regels gemaakt en vastgesteld in het veiligheidsplan
(op te vragen op de school). Vanuit de PBS hebben we de volgende basiswaarden met
elkaar afgesproken en deze basiswaarden geeft de identiteit van de school weer; Veiligheid,
Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. Deze drie basiswaarden worden besproken met de
leerkrachten, leerlingen en ouders en zijn verweven in de gedragslessen en alle andere
lessen.

In 2018 is ‘veiligheid vergroten’ een aandachtspunt en heeft het
team besloten om naast de interventies om pesten tegen te gaan,
ook te starten met een zichtbare aanpak tegen pesten, de M5
aanpak. Via de M5 meldbox kunnen leerlingen, ouders en
leerkrachten vertrouwelijke meldingen doen over ongewenste
situaties en ongewenst gedrag. Stapsgewijs wordt het structureel
pestgedrag zichtbaar. We leren hoe we dit gedrag kunnen
stoppen en voorkomen.

In de PLG op de maandagmiddagen staat “gedrag is een vak” centraal. Deze werk- en
leerbijeenkomsten worden gegeven door de gedragsspecialist binnen de school in nauwe
samenwerking met het kwaliteitsteam. Onderwerp voor de komende jaren, zie ook
meerjarenplan, is werken met feedback. Feedback in de lessen om het leerproces te
versterken, maar ook feedback aan elkaar en aan de ouders. Gesprekstechnieken zullen
herhaaldelijk op de agenda staan van de werkbijeenkomsten de komende vijf jaar.

Om het positief schoolklimaat te blijven borgen werken we met de volgende didactiek en
methoden

M5 https://www.m5groep.com/over-ons/

Programma Alternatieve Denk
strategieën (PAD)

https://www.schoolenveiligheid.nl/po-
vo/kennisbank/programma-alternatieve-denkstrategieen-
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pad/

Time- out en time-out
registratie

Op te vragen op de school

Lessen uit Leefstijl https://www.leefstijl.nl/

Breinhelden/breinkrachten https://www.breinhelden.nl

‘Gedrag is een vak’ zal de komende vijf jaar op de kaart blijven. Naast het borgen van de
regels en afspraken zal de M5 aanpak verder geïmplementeerd worden. Binnen de werk- en
leerbijeenkomsten zullen de onderwerpen besproken worden aan de hand van de uitkomst
van de grafiek/gedragsscan en de uitkomsten van het inspectierapport van november 2018.

* Gedragsscan ingevuld door 6 kwaliteitsteamleden-jaarlijks in juni

* 3 vragen per onderwerp (maximaal 18 x ‘in orde’)
* vragenlijst in de bijlage

De onderwerpen die verwerkt worden in de leerbijeenkomsten de komende 4 jaren zijn:
1. executieve functies
2. focus op veiligheid
3. ouderbetrokkenheid
4. leerkrachtcompetenties: geven van feedback
5. schoolklimaat

Visie:
In een veilig schoolklimaat zijn er grenzen en regels, wordt adequaat opgetreden tegen
grensoverschrijdend gedrag en worden leerlingen aangemoedigd om positief gedrag te
laten zien uit: actieplan sociale veiligheid van de PO-raad). Pedagogisch vakmanschap en
brede aanpak gedrag zijn daardoor aandachtspunten om een sociaal veilig klimaat gestalte
te geven. Aandacht voor noodzakelijke competenties van de leerkracht, houding en kennis
van alle betrokken medewerkers. Meten is weten: wij komen in actie nadat we een meting
hebben verricht (cito, tevredenheid, verzuim, sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem,
incidenten en pestgevallen. Een ander belangrijk thema voor obs Jan Ligthart is
ouderbetrokkenheid omdat door het betrekken van ouders bij het vormgeven van een
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positief schoolklimaat, de leerling betere leerresultaten kan halen (Marzano). We stellen ons
als doel om de visie te communiceren wat betreft de sociale veiligheid en samenwerking
met ouders door concrete en praktisch bruikbare adviezen te delen. Wij blijven streven naar
‘goed leer- en werkgedrag’ in de hele school en blijven onszelf de onderzoeksvraag stellen: is
de basis op orde wat betreft leren en gedrag.

Gedrag is een centraal thema op de school, dat is overal zichtbaar en er is sprake van een
doorgaande lijn over de hele school die leidt tot rust, helderheid en ruimte om te leren (uit:
Auditverslag na inspectiebezoek november 2018).

Didactisch handelen
Op onze school geven de leraren op
een effectieve wijze gestalte aan
gedifferentieerd onderwijs. We
werken met het document “Groep
in Beeld”. In dit document is er een
overzicht gemaakt van de groep
met betrekking tot de
onderwijsbehoeften van de groep
en de individuele leerling. Groep in
beeld is gekoppeld aan het
didactisch groepsoverzicht en de
groepsplannen. Groep in beeld wordt als uitgangspunt gebruikt bij de groepsbesprekingen,
drie keer per schooljaar. In het document staat beschreven welke interventies de leerkracht
voor steeds drie maanden voor ogen heeft met betrekking tot uitdaging, ondersteuning.
De leraren differentiëren bij de instructie en de verwerking (zowel naar inhoud als naar
tempo). De leraren werken met het IGDI+ model. Omdat we veel waarde hechten aan de
zelfstandigheid van de leerlingen laten we leerlingen waar mogelijk samenwerken via
coöperatief leren. Focus op leren, zelfregulerend leren is een thema tijdens de werk- en
leerbijeenkomsten van de leerkrachten. De komende jaren zullen we het eigenaarschap
over het eigen leerproces van de leerlingen gaan versterken, met als doel om de leerling te
blijven uitdagen en te motiveren in zijn/haar eigen leerproces. De invulling hoe we dit gaan
aanbieden en/ of hoe we de datamuren, doelenboekjes en werken met succescriteria gaan
inzetten zal worden besproken in de PLG’s.

Specifieke kenmerken van onze school:
1. Lessen zijn goed opgebouwd van hoge kwaliteit.
2. Iedere les start vanuit een doel.
3. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus

(IGDI+ model).
4. De leraren maken gebruik van modeling.
5. De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan

bod komen.
6. De leerlingen werken zelfstandig samen.
7. De leerkrachten maken gebruik van coöperatieve leerstrategieën.
8. De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde).
9. De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren.
10. De leraren zorgen voor leerstofdifferentiatie.
11. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie.
12. Wij zorgen voor scholing in de PLG’s vanuit recent onderwijsliteratuur.
13. Leerlingen reflecteren en evalueren op de leerdoelen.

Tijdens de leerbijeenkomsten (PLG) wordt het didactisch handelen tussen de leerkrachten
besproken. Om het didactisch handelen te versterken worden de lessen in werk- en
leerbijeenkomsten besproken. We gebruiken naast de theorie van Lesson Study onze eigen
expertises en werken met eigen onderzoeksvragen. Door samen naar de inhoud van een les
te kijken, de les samen voor te bereiden en te evalueren wordt de kwaliteit van de les en het
lesgeven verhoogd. Soms wordt Beeldbegeleiding ingezet om de les of onderdelen uit de les
te filmen. Ons motto tijdens de werk- en leerbijeenkomsten is: “we leren met en van elkaar”.
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Voor de komende jaren staat differentiatie centraal tijdens
de PLG’s. Differentiatie in de lessen voor leerlingen die
uitgedaagd moeten worden of leerlingen die op maat lesstof
aangeboden moeten krijgen.

Speerpunten 2019-2023
 Het IGDI+ model bespreken met (nieuwe) leerkrachten.
 De groepsplannen zullen verweven worden in het formulier Groep in Beeld.
 Meer trainingen en uitleg over differentiërend leren binnen de PLG’s.
 Meer aandacht voor het werken met feedback tijdens de lessen.
 Tijdens de PLG’s aandacht voor collegiale consultaties.
 Het scholingsprogramma E-Wise bespreken binnen een PLG. Met elkaar de invulling van

de PLG’s per jaar bespreken.
 Verdere verkenning omtrent het uitreiken van certificaten na een scholingstraject.
 Snappet weer op de kaart en kijken naar de nieuwe mogelijkheden met betrekking tot

het programma.
 Accent doelenboekje verscherpen. Met elkaar doel voor het doelenboekje bepalen.

Hierbij de “muren”, zoals resultatenmuur meenemen.

HOOFDSTUK 4: ONDERWIJSKUNDIG BELEID
Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De
methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren en daar waar nodig
aangevuld met extra stof. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-
onafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen. Ten aanzien van leerstofaanbod
hebben we de volgende speerpunten vastgesteld

1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen.
2. Wij gebruiken voor taal en rekenen methodegebonden toetsen.
3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn.
4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen.
5. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
6. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT.
7. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs.
8. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs
9. We werken met groepsplannen voor rekenen, technisch lezen, spelling en begrijpend

lezen

Vanuit de evaluatie jaarplan 2019 is gebleken dat de school niet structureel aandacht
besteedt aan wereldoriëntatie en burgerschap. Op beide onderdelen zal in schooljaar 2019
een verkennende fase doorgelopen worden om te komen tot een inhoudelijk besluit op
beide vakken.

Specifieke kenmerken van onze school:
1. De school besteedt aandacht aan samenwerken.
2. De school besteedt aandacht aan motivatie en zelfregulatie.

Speerpunten 2019-2023
 De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap.
 De school besteedt aandacht aan wereldoriëntatie.
 Accent op actief en goed burgerschap verscherpen. In 2019 is er een werkgroep in

samenwerking met DHS opgesteld om actief en goed burgerschap te onderzoeken.
Vanuit deze werkgroep zal er een plan voor de school geschreven worden in 2020-2012.

 Intensiveren van Remedial Teaching binnen het Schoolondersteuningsteam (SOT).
 In kaart brengen wat ouderbeleid en ouderbetrokkenheid voor onze school betekent.
 De procedure van advisering aanscherpen en in kaart brengen. De procedure meer

delen met het gehele team, ouders en leerlingen.
 Implementeren van het leerlingvolgsysteem ‘Kijk’ bij de kleuters.
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 Inhoudelijk in gesprek met het team tijdens een PLG over wereldoriëntatie (aardrijkskunde
en geschiedenis). Wereldoriëntatie uit de LKP, wereldoriëntatie meer gekoppeld aan
begrijpend lezen

Wat betreft de aanpak ‘actief burgerschap’ werken wij de komende 3 jaren samen met DHS
en het academisch werkplein sociale kwaliteit van de Amsterdamse Universiteit aan een 3
jaren durend onderzoek. Op die manier kunnen we concrete leerdoelen koppelen aan
burgerschapsonderwijs, mede door data te verzamelen op het gebied van sociale- en
maatschappelijke competenties in de groepen 7 en 8.

Inhoud van ons onderwijs
In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe ons onderwijsaanbod eruitziet en welke
leermiddelen/ methodes wij hierbij gebruiken. Naast de wettelijk voorgeschreven inhouden
zijn in deze tabel onze specifieke kenmerken en het daaraan gekoppelde aanbod terug te
vinden. We werken op de iPad met het programma Snappet. Snappet is een digitaal
onderwijsplatform met een groot aanbod aan methodes en verwerkingsstof.
www.snappet.nl.

Vakken Leermiddelen / methodes Afspraken / aanvullende info

Zintuigelijke en
lichamelijke
ontwikkeling

Piramide
Speelplezier 2020-2022

Op het gebied van zintuigelijke en
lichamelijke ontwikkeling wordt KIJK als
leerlingvolgsysteem gebruikt. Op grond
van de VVE-scan: dit aspect duidelijker
op de kaart. M.b.v. deze methodes
krijgen leerkrachten ook de ruimte om
eigen lessen te ontwerpen.
Onderzoekende houding is van
toegevoegde waarde en leerkrachten
bereiken betere resultaten door
onderzoek te doen naar het leren van
leerlingen (Fullan-2015)

Nederlandse taal Piramide (groep 1-2)
Klankleer
Woorden In Prenten
Zien Is Snappen

Veilig Leren Lezen (groep
3)
Klankleer, Zien Is Snappen.

Taalactief (groep 4-8|

Methodes als bronmateriaal. SLO-doelen
worden gevolgd.

Daarnaast wordt in circuitvorm en door
spel aan de vergroting van de
woordenschat gewerkt.

In alle groepen wordt gewerkt met NT2,
een methodiek om de taalmethode
goed te laten aansluiten op leerlingen
die thuis geen Nederlands spreken.

Extra woordenschatlessen worden
gedaan bij Nieuwsbegrip middels NT2
didactiek.

Lezen Woorden In Prenten
(groep 1-2) + klankleer

Veilig Leren Lezen (groep
3)

Begrijpend luisteren (2020)

Hoorspel vanaf begin
groep 4

Estafette (groepen 4-8)

Bij de kleuters worden er al letters geleerd
en wordt de interesse gewekt in schrijven
en lezen. (Klankleer). De NT2 didactiek
wordt structureel ingezet. Groep 1-2 doet
ook aan ‘hard op denken’ voorlezen en
‘interactief voorlezen’. Dit is de eerste
kennismaking met de strategieën van
begrijpend lezen.

Alle leerlingen krijgen iedere week een
extra uur literatuurles van een vakdocent.

2020 – nieuwe editie Estafette
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Nieuwsbegrip (XL)-
(groepen 5-8)

Schrijven Schrijfdans (groep 1-2)
Pennenstreken Blokletters
(groepen 3-6)

Vanaf groep 1 tot groep 6 leren
leerlingen het blokschrift aan.
Omdat we vanaf groep 4 werken op
tablets ligt de nadruk op typvaardigheid
gecombineerd met duidelijk en leesbaar
blokschrift.

Rekenen en wiskunde Piramide (groep 1-2) en
beginnende gecijferdheid.

Wereld in getallen
(groepen 3-8)

Methodes als bronmateriaal. SLO-doelen
worden gevolgd.

Bij rekenen werken leerlingen gericht aan
methode rekendoelen en hebben ze
een doelenboekje om hun vooruitgang
bij te houden.
We werken gericht aan rekentaal en aan
verhaalsommen.

Engelse taal Diverse bronmaterialen De lessen zijn gekoppeld aan de thema’s
in de onderbouw, de thema’s aan de
taallessen en de SLO doelen

Wereldoriëntatie (2020-
2025)
 Aardrijkskunde
 Geschiedenis
 Biologie
 Techniek
 Verkeer

Diverse bronmaterialen
Zwijsen

De lessen worden door vakdocenten
gegeven tijden WO tijd (LKP)

Expressie activiteiten
 Toneel
 Muziek
 Beeldende vorming

Diverse Bronmaterialen De expressie activiteiten zitten verweven
in de LKP lessen.

Bevordering sociale
redzaamheid

Schoolveiligheid/
welbevinden van de
leerlingen

Sociaal Emotionele Lessen
(SEL-lessen) (groepen 1-8)

 PAD-methode
 Time-out
 Leefstijl
 M5
 Executieve functies

(breinhelden)

Door een stevige inzet op het aanleren
van goede sociale vaardigheden wordt
pesten zoveel mogelijk voorkomen.
Werkhouding, sociaal gedrag en
zelfbeeld zijn thema’s binnen de sociaal
emotionele ontwikkeling (SEL).
De uitslagen van de metingen worden
verwerkt in een plan van aanpak op 3
niveaus (groep-subgroep- en individueel
niveau).

Bevordering gezond
gedrag

We zijn een gezonde
school.

We streven naar een
rookvrije zone

De school is ook actief met projecten
omtrent gezondheid. Er is een
samenwerking met de ambassadrices
van de Haagse Aanpak Gezond Gedrag
(HAGG), de Gezonde school en WOW,
de gewichtige vakleerkracht.

We geven extra aandacht aan een
gezond tussendoortje / lunch.

Bevordering actief
burgerschap en sociale
integratie

De lessen over
burgerschap zitten
verweven in de sociaal
emotionele lessen en
wereldoriëntatie.
Nader te bepalen (2020)

Speerpunt:
overdragen kennis over / kennismaking
met de diversiteit van de samenleving
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Gymnastiek Lessen volgens de leerlijn
(SLO) gymnastiek

Leerlingen krijgen 2x per week gymlessen
van een vakleerkracht. Leerlingen met
motorische problemen krijgen extra
groepslessen motorische remedial
teaching (MRT).

ICT  Media wijsheid
 Programmeren
 Computational

thinking
 Presenteren

In alle groepen wordt er gewerkt met
iPads. In de groepen 1-2 worden er in
kleine groepjes lesgegeven met de
iPads. De verwerkingsstof voor taal,
spelling en rekenen wordt op de tablets
gedaan. Er is ook de beschikking tot
laptops waar de leerlingen met
educatieve software of aan werkstukken
en PowerPointpresentaties werken. De
21e eeuwse vaardigheden staan in alle
groepen centraal. Daarnaast krijgen alle
leerlingen van groep 1 t/m 8 LKP Media.
Hierbij leren de leerlingen hoe ze wijs met
media om moeten gaan. De volgende
onderwerpen komen hierbij aan bod;
privacy, cyberpesten, opzoeken op
internet, wachtwoorden, hoe werkt
internet, reclame enz. Ook vinden we het
belangrijk dat de kinderen leren
programmeren, hierbij moet je
beschikken over computational thinking
(denken als een computer). Leerlingen
leren dit vanaf de kleuters al met de blue
bot. In groep 3 en 4 gaan ze hiermee
verder met scratch jr en vanaf groep 5
t/m 8 leren de leerlingen dit met het
programma scratch. Om onze leerlingen
goed voor te bereiden op de toekomst
vinden we het belangrijk dat ze zich
goed kunnen presenteren en kunnen
werken met programma’s zoals Word,
Powerpoint, Prezi enz. Dit oefenen de
leerlingen tijdens LKP en in de klas wordt
dit ook gedaan.

Vakken Leermiddelen / methodes Afspraken / aanvullende info

Coöperatief leren Methodiek van Kagan

Coöperatief leren
In alle groepen wordt
coöperatief geleerd.
Volgens vaste structuren
werken en leren leerlingen
in teams waar veel
aandacht is voor
overleggen, nadenken,
samenwerken en
reflecteren. Bij alle vakken
worden de structuren van
coöperatief leren gebruikt.

Coöperatief leren is een effectief middel
om de betrokkenheid van de leerlingen
bij het onderwijsproces te vergroten en
daarmee de resultaten van het onderwijs
te verhogen. Coöperatieve groepen zijn
groepen waarin meer geleerd wordt
door leerlingen die meer betrokken zijn
bij het onderwijs. Coöperatief leren sluit
naadloos aan bij deze visie: leerlingen
gaan zelf, gezamenlijk, aan de slag met
de door de leerkracht aangeboden
leerstof. Ze onderzoeken, overleggen, en
reflecteren met elkaar en vieren
gezamenlijk de successen die ze
behalen. Dit draagt bij aan het behalen
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Doorgaande leerlijn VVE.

VVE
Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse
educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met de
peuterleerplek in onze school.

De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m.
doorgaande lijnen), het educatief handelen, de ondersteuning en begeleiding. obs Jan
Ligthart maakt gebruik van de methode Piramide die ook op de peuterleerplek gebruikt
wordt. We onderhouden een zeer goede relatie met de peuterleerplek en er is in alle
gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht. In het
schooljaar 2018-2019 hebben we met elkaar een scan ingevuld. Vanuit die scan is een
meerjarenplan geschreven.
Focus 2020: doorgaande lijn met het leerlingvolgsysteem Kijk en verkennende fase omtrent
nieuwe methodiek als “Speelplezier”.

Specifiek kenmerken van onze school:
1. Wij beschikken over gezamenlijk (gericht) ouderbeleid.
2. Wij beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod (wat).
3. Het educatief handelen is op elkaar afgestemd (hoe).
4. De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd.
5. De kwaliteitszorg richt zich (ook) op VVE).
6. Er is in alle gevallen sprake van een warme overdracht.
7. De opbrengsten zijn van voldoende niveau.
8. We werken nauw samen met de kwaliteitsmedewerker van de Voorschool.
9. Er is een kwaliteitsplan en Meerjarenplan.

10. Er is vanuit de school een VVE-coördinator

Doorgaande leerlijn PO/VO

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat
bij ze past. Voor ons betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na
groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig hebben om in het voortgezet onderwijs te
slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de scholen
waaraan we leerlingen leveren.

Specifieke kenmerken van onze school:

1. Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld.
2. Wij overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we

leerlingen leveren (binnen onderwijstransparant en de bijeenkomsten vanuit BOVO).
3. We volgen conform de afspraken die gemaakt zijn tussen de schoolbesturen en de VO-

scholen (BOVO-procedures).
4. Wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt.
5. Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden.
6. Wij controleren of onze adviezen effectief zijn.

In december krijgen onze leerlingen van groep 8 hun schooladvies. obs Jan Ligthartschool
baseert haar advies op de leerprestaties, aanleg en (sociaal-emotionele) ontwikkeling van
de leerling gedurende de gehele basisschoolperiode en de NIO (intelligentieonderzoek).
In het onderwijskundig rapport wordt een motivatie van het basisschooladvies beschreven.
De LVS-toets scores, de resultaten van de methodegebonden toetsen, maar ook de
werkhouding, plannen en organiseren, initiatief nemen, taakgerichtheid en goed gedrag

van de opbrengsten. Daarnaast sluit
coöperatief leren aan op de behoefte
van leerlingen om te praten, te
bewegen, elkaar te helpen en vragen te
stellen.
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worden meegenomen in het onderwijskundig rapport en dragen bij tot een transparante
onderbouwing van het basisschooladvies.
Het onderwijskundig rapport wordt een week voor het definitieve aanmeldformulier aan de
ouders meegegeven. De ouders hebben een week de tijd om op het rapport te reageren.
Het onderwijskundig rapport geeft ouders en leerkrachten van de middelbare school inzicht
in hoe de leerling leert en wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn. Hierdoor ontstaat
er een warme overdracht naar het middelbaar onderwijs en bevordert de communicatie
met de ouders en de leerkrachten op de middelbare school.

Conform de afspraken vanuit BOVO krijgen de leerlingen en ouders hun aanmeldformulier
(meestal in februari). Met dit formulier gaan de leerlingen en ouders zich aanmelden op een
middelbare school.

Na de afname van de eindtoets in april kan er sprake zijn van een heroverweging van het
schooladvies, wanneer de leerling het eindadvies hoger heeft gescoord. De school is dan
verplicht het advies te heroverwegen. De heroverweging gaat altijd in samenspraak met de
leerling, ouder en voortgezet onderwijs school.

Wanneer het resultaat van de eindtoets minder goed gescoord is dan mag de school het
schooladvies niet veranderen.



obs Jan Ligthart - Schoolplan 2019-2023 22

Ondersteuning en begeleiding

Passend onderwijs op obs Jan Ligthart

Onze belangrijkste taak is ervoor te zorgen, dat de kinderen zich zo goed mogelijk
ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat de vorderingen van de leerlingen goed bijgehouden
worden. Dit doen we door middel van een leerlingvolgsysteem (LVS). Dit bestaat uit:
observaties, toetsen uit de methodes, dagelijkse beoordeling en landelijke CITO toetsen.

Er worden regelmatig groepsbesprekingen gehouden die gecoördineerd worden door het
schoolondersteuningsteam (SOT) en waar uitslagen van de toetsen en de dagelijkse
vorderingen besproken worden. Dit zijn onder andere landelijke CITO toetsen, zodat wij de
prestaties van onze leerlingen goed kunnen vergelijken met die van andere scholen. Ook
worden er toetsen afgenomen door het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding. Dit
gebeurt in groep 5, middels de NSCCT. Dit is een intelligentieonderzoek- de niet schoolse
cognitieve capaciteiten test. De leerlingen worden getest op vaardigheden en de uitslag
van deze intelligentietest is een aanvulling van informatie over de leermogelijkheden.
Hierdoor krijgen we goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen. Tevens kunnen we beter
inspelen op de onderwijsbehoeftes van de leerlingen. In groep 8 wordt de NIO,
intelligentietoets en eindtoets van de CITO afgenomen.

Peuters en kleuters: Zowel de peuters als de kleuters werken met het leerlingvolgsysteem KIJK.
Door KIJK te gebruiken zorgen we voor een doorgaande lijn, duidelijke vroegsignalering en
meer collegiale consultatie. Tijdens de observaties van de ‘jonge’ leerlingen stellen de
leerkrachten en begeleiders steeds 4 kritische vragen centraal (Dufour &Fullan, 2015).
1. Wat willen we onze leerlingen leren?

Passend onderwijs

Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht, waardoor scholen een zorgplicht

hebben gekregen. Om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een

passende onderwijsplek aan te kunnen bieden, werken scholen samen in

samenwerkingsverbanden. Bijna alle scholen van De Haagse Scholen participeren in

het samenwerkingsverband van SPPOH. Dit geldt niet voor de VSO-afdelingen, deze

zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. De scholen “de

Strandwacht” en “De Piramide” maken daarnaast deel uit van enkele andere

samenwerkingsverbanden.

SPPOH heeft kaders gesteld waarbinnen passend onderwijs op de scholen vorm

gegeven wordt en er een dekkend aanbod voor al onze leerlingen binnen het

samenwerkingsverband is. De scholen werken op drie niveaus aan passend

onderwijs: 1) de basisondersteuning, 2) extra ondersteuning door arrangementen

(voor een individuele leerling of een klein groepje leerlingen) en 3) extra

ondersteuning door plaatsing op een SBO of SO. Voor het gehele kader: zie het

ondersteuningsplan van SPPOH

http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-

SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf .

Alle scholen van De Haagse Scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP)

ontwikkeld waarmee we aan ouders en andere scholen laten zien wat we bieden

aan basisondersteuning en extra ondersteuning.

Binnen ons bestuur zien we een groei van onze SO en SBO-scholen. De Haagse

Scholen wil in de toekomst graag een antwoord vinden, hoe om te gaan met deze

groei en wat dit betekent voor de basisondersteuning op onze reguliere scholen.
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2. Hoe weten we of alle leerlingen de kennis, vaardigheden en bekwaamheden leren
waarvan wij hebben bepaald dat ze essentieel zijn?
3. Wat doen we als sommige leerlingen niet leren?
4. Hoe kunnen we de lessen uitbreiden en verrijken voor leerlingen die de kennis en
vaardigheden al verworven hebben?

KIJK maakt gebruik van leerlijnen en hierbij wordt gekeken naar ontwikkelingssprongen. Als
een leerling in groep 2 zit wordt er ook de CITO afgenomen om te zorgen voor een
doorgaande lijn naar groep 3. Jaarlijks wordende M toetsen geëvalueerd en vindt er groot
overleg plaats (1-2-3) samen met een SOT lid. Tijdens dit overleg wordt de leerling analytisch
besproken en wordt er een tijdelijk of definitief besluit genomen: overgaan of doublure. De
leerkrachten zijn verantwoordelijk om samen te werken met ouders en ouders te informeren.

Alle toetsresultaten, verslagen van groepsbesprekingen en ontwikkelingsperspectiefplannen
(OPP) worden bewaard in het leerling-dossier dat wordt beheerd door het SOT. Als blijkt, dat
een leerling op een bepaald onderdeel extra zorg/ondersteuning nodig heeft, dan wordt er
samen met deze leerling en ouder, een OPP en/of begeleidingsplan opgesteld.

Bij alle overlegmomenten over de ondersteuning worden de ouders uitgenodigd en
geïnformeerd. Het is van belang dat we de ondersteuning zo vroeg mogelijk signaleren zodat
we de onderwijsbehoeften van uw kind goed in kaart krijgen. De leerkrachten kunnen uw
kind optimaal begeleiden.

Onze ondersteuningsstructuur (wij noemen dat route extra ondersteuning) is beschreven in
het schoolondersteuningsplan of SOP.
Op obs Jan Ligthart werken we met een schoolondersteuningsteam. Dit team bestaat uit een
gedragsspecialist, een VVE-coördinator en de directeur. De taalcoördinator en de
rekencoördinator sluiten per casus aan. De school hanteert een stroomschema waarin we de
leerlingen per onderwijsbehoeften indelen in basisbehoeften tot externe behoeften.
De leerlingen met extra ondersteuning worden in het SOT-team besproken. Drie keer per jaar
is er groot overleg met alle leerkrachten. We stellen bij iedere bespreking de volgende
vragen; Waarom doen we het? Wat en hoe doen we en doen we het goed?

Extra ondersteuning kan zijn:
 Het werken met een handelingsplan.
 Het werken met een ontwikkelplan (OPP)
 Extra begeleiding door remedial teacher (RT)
 Extra begeleiding door externen als CJG, Logopedie,

Cluster 2 (spraak/taalondersteuning).

Specifieke kenmerken van onze school:
 Er is een schoolondersteuningsteam binnen de school.
 Er is een duidelijk stappenplan bij

ondersteuningsleerlingen: ‘route extra ondersteuning.
 Er is een schoolondersteuningsplan op de school

aanwezig.
 Er is een intensieve samenwerking met SPPOH en externen.

Speerpunten 2019-2023:
 Wat betreft het leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling: zullen we in 2020

het gebruik van Viseon loslaten en overgaan op SCOL. Hoofdreden is de koppeling
van meetgegevens van SCOL in Esis.

 In groep 5 wordt een intelligentie toets afgenomen (NSCCT).
 Er zal vanaf 2019 Remedial Teaching (RT) gegeven worden in alle groepen.
 SOP evalueren

Aan de hand van observaties, toetsuitslagen bepalen de leerkrachten in samenspraak met
de leerlingen en ouders interventies. We werken handelingsgericht
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HOOFDSTUK 5: VEILIGHEID
Veiligheid staat hoog op de agenda op obs Jan Ligthart. In het schooljaar 2018-2019 is het
integraal veiligheidsplan beschreven. We onderscheiden 2 soorten veiligheid, namelijk:
sociale veiligheid en fysieke veiligheid. Het IVP is op te vragen via de school.
Gedrag binnen de school heeft alles te maken met een goed pedagogisch klimaat.
Gedragsproblemen binnen de school, ook het pesten van medeleerlingen kan wijzen op een
onveilig klimaat. Het is voor de veiligheid van belang dat incidenten worden voorkomen, dat
kan door tijdig signaleren. Veiligheid bieden is cruciaal voor het leerproces
(ambitiestatement DHS, 2018). Er is sprake van een duidelijke wisselwerking tussen het sociaal
emotioneel functioneren van een kind en zijn of haar ontwikkelingen op andere terreinen.
Problemen op het sociaal emotioneel vlak kunnen het onderwijsleerproces negatief
beïnvloeden. De vaardigheden/competenties van de leerkracht zijn van cruciaal belang
voor een veilig leerklimaat en daarom vestigen wij de aandacht op; klassenmanagement,
houding, positief pedagogisch handelen. Middels de PLG’s, flits- en klassenbezoeken en
coachgesprekken werken we aan een positief pedagogisch klimaat. Het team heeft
daarom vastgesteld hoe het pedagogisch klimaat moet zijn, wij handelen vanuit de 5 pijlers
van PBS (Positive Behavior Support): 3 basiswaarden staan centraal, helder zijn in
gedragsverwachting die positief is omschreven, oefenen en belonen goed gedrag,
besluitvorming over gedrag op basis van data, samenwerking met ouders en zorg. We
hebben gekozen voor de pijlers van SWPBS omdat het een schoolbrede aanpak is die gericht
is op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en
gedragsproblemen worden voorkomen. De PBS-aanpak zorgt ervoor dat alle leerlingen de
meest effectieve interventies in de klas aangeboden krijgen, waardoor ze zich optimaal
kunnen ontwikkelen.
Om een veilig klimaat te kunnen realiseren heeft de school een aantal concrete
speerpunten/onderwerpen opgenomen in het Integraal veiligheidsplan en dat zijn de
volgende;

Veiligheid

Veiligheid is in toenemende mate een aandachtspunt in de samenleving, ook binnen

het onderwijs. Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om

leerlingen en onderwijspersoneel een veilige omgeving te bieden. Dit houdt in dat er

een prettige sfeer is op school. Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal

en agressie worden voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht

tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag.

Onze scholen zijn een afspiegeling van een snel ontwikkelende samenleving. Hierdoor

kunnen veiligheidsvraagstukken ontstaan en om daar goed mee om te kunnen gaan

gelden er wettelijke verplichtingen en regels. Sinds augustus 2016 zijn scholen wettelijk

verplicht om te zorgen voor sociale veiligheid op school. Dit vraagt van scholen dat ze

een actief veiligheidsbeleid voeren, de effecten van dit beleid monitoren en een

aanspreekpunt aanstellen om het beleid tegen pesten te coördineren.

De Haagse Scholen heeft een beleidskader opgesteld voor procedures en richtlijnen

met betrekking tot sociale veiligheid. Daarnaast monitort De Haagse Scholen jaarlijks

de veiligheidsbeleving van leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van een gevalideerd

instrument, dat in samenwerking met Scholen met Succes is ontwikkeld. Op basis van
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Acties 2019-2023

onderwerp Hoe en wat wanneer

Kwaliteit en
gedragsonderwerpen
meten

Gedragsscan invullen
kwaliteitsteam

Jaarlijks (juni)

Veiligheid en sociale
media

Mediatraining (wijsheid) door I-
coach
Protocol Sociale Media
PLG

wekelijks

Continueren
leerlingenraad

Naschoolse activiteit wekelijks

Week tegen het pesten In elke groep wordt er die week
extra aandacht besteed aan
sociale veiligheid (week van de
vrede)

Jaarlijks (september)

Vertrouwenspersoon
zichtbaar voor iedereen

Visitekaartjes uitdelen
Visualiseren ouderinfo bord
MSI

2019-2023

Integraal veiligheidsplan
is bekend bij iedereen

Actiepunten uit dit plan delen in
PLG’s

Maandelijks

M5 aanpak Bordsessies
Stuurgroep
Klassenbezoek

6 x in het jaar

EHBO- veiligheid Bordsessies
Visualiseren (bord
aanwezigheid)

Jaarlijks (2x)

Burgerschap Onderzoek Burgerschap DHS
Groepen 7 en 8

2019-2021

ouderbetrokkenheid Ouderbijeenkomsten/
informatie bijeenkomsten

Maandelijks door VVE
coördinator en/of
gedragsspecialist

Verzuimaanpak
continueren

Foto verzuim
Stroomschema verzuim
Meten verzuim schoolbreed

Dagelijks
Jaarlijks 2x (januari en juli)

Tevredenheid meten Vanaf groep 5 (intern)
Scholen met Succes vragenlijst
groep 7 en 8

Jaarlijks in de maand mei

Sociaal emotioneel
leerlingvolgsysteem

Afname SCOL
Plan van aanpak zichtbaar in
‘groep in beeld’

Jaarlijks 2 x (november en
mei)

Incidenten registreren Incidentenlijst bij de
administratie

Dagelijks
(per kwartaal overzicht
schoolbreed)

Executieve functies
versterken

Onderwerp in PLG
Verwerken in de SEL/PAD-lessen
Breinkrachten

2 x in het jaar
Wekelijks

Specifieke kenmerken van onze school;
1. Veiligheid staat op de kaart.
2. We werken met de methode M5 en PBS.
3. Meten is weten (verzuim

Speerpunten 2019-2023:
 Het nieuwe veiligheidsplan delen met (nieuwe) leerkrachten.
 Breed draagvlak voor veiligheid voor iedereen (ouders/ leerkrachten en leerlingen).
 In 2019 zal Viseon worden vervangen door Scol.
 Meer BHV /EHBO-trainingen onder het team brengen. De BHV/EHBO-groep vergroten.
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HOOFDSTUK 6: KWALITEITSZORG

Kwaliteitszorg is het zorgen voor en bewaken van de onderwijskwaliteit op onze scholen.

Het is het totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op

een permanente, systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs en de

organisatie te bepalen, te beheersen, te bewaken, te borgen en te verbeteren’. Dit

komt concreet neer op het beantwoorden van de volgende vragen van de

kwaliteitscyclus (PDCA).

 Doen wij de goede dingen?

 Doen wij de dingen goed?

 Hoe weten wij dat?

 Vinden anderen dat ook?

 Wat doen wij met die kennis en informatie

Hiertoe is een kwaliteitskader ontworpen; een set aan kwaliteitseisen dat antwoord

geeft op de vraag wat wij, als De Haagse Scholen, onder onderwijskwaliteit verstaan.

Om onze onderwijskwaliteit zichtbaar en meetbaar te maken en dit te borgen en te

verbeteren, maken we vanuit het bestuur in ieder geval gebruik van een aantal

procedures en instrumenten:

 ESIS, leerlingvolgsysteem waar al onze scholen gebruik van maken.

 BARDO, digitaal bekwaamheidsdossier voor alle medewerkers.

 Cyclus van functioneren en beoordelen. Jaarlijks worden er gesprekken gevoerd

met alle medewerkers. Hierbij wordt een driejaren cyclus gehanteerd van

startgesprek, voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek.

 Leerling-, ouder- en medewerkerstevredenheidspeilingen. Deze worden

organisatie breed elke twee jaar uitgezet, waarbij de uitkomsten, indien nodig,

een plek krijgen in de jaarplannen.

 Interne auditsystematiek in ontwikkeling, waarbij onze scholen door een

auditteam (bestaande uit een getrainde leerkracht, IB-er en directeur) een keer

per drie jaar bezocht worden. En de rapportage mede input geeft voor de

jaarlijkse schoolbezoeken door de bovenschools directeuren en de jaarplannen

van de scholen.

 Interne kwaliteitsmonitor, waar de managementinformatie te vinden is die een

signaalfunctie heeft ten aanzien van de onderwijskwaliteit. Deze monitor wordt

gebruikt bij de audits en de gesprekken en schoolbezoeken van de

bovenschoolse directeuren.

 Cyclus van gesprekken en schoolbezoeken van de bovenschoolse directeuren –

directeuren. Naast de cyclus van functioneren en beoordelen, vinden er ook

ontwikkelingsgerichte gesprekken plaats op de scholen.

 Monitoring Veiligheidsplannen (notitie veiligheid en DHS)

 Strategisch personeelsbeleid, geeft een kader aan de hand van de volgende

HR-bouwstenen: strategische personeelsplanning, beoordeling en

gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk, functiebouwwerk,

arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en werving & selectie.
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Monitor Check Actie 2019-2023

Esis Werken met Groep in Beeld en uitstroom
registreren

BARDO Start 2019 nieuwe versie 2.0

Gesprekken cyclus (BARDO) Start 2019 nieuwe versie 20.

Leerling-, ouder- en
medewerkerstevredenheidspeilingen

Conform volgens afspraken met DHS.
Daarnaast houden we onze eigen
peilingen en metingen vanuit leren en
gedrag.

Audit afname 2018 Nieuwe audit 2020

Interne kwaliteitsmonitor Gekoppeld aan de audit en inspectie-
eisen

Cyclus van gesprekken en
schoolbezoeken van de bovenschoolse
directeuren – directeuren.

2019 –schoolondersteuning centraal

Ontwikkelgesprekken vanuit DHS 2019- verslaglegging vanuit DHS

Monitor Veiligheidsplannen Nog in ontwikkeling bij DHS- wel eigen
meting binnen de school

Strategisch personeelsbeleid 2019 – wenselijk: iedereen in een
scholingstraject

Scholingsplan Jaarlijks evalueren

Statuut Jaarlijks evalueren

Schoolgids + Jaarkalender In drie delen informatie delen

Jaarkalender team Jaarlijks evalueren- balans op de
werkvloer en in het leren

Monitor opbrengsten (school-klas-groep) Acties koppelen aan Groep in Beeld

Monitor Nieuwkomers Acties koppelen aan eventueel een
derde groep.

Monitor De Haagse Kopklas Acties koppelen aan eventueel een
derde groep.

Monitor SOP, veiligheidsplan Jaarlijks evaluatie.

obs Jan Ligthart onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven
naar kwaliteit en zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft. Voor ons
betekent kwaliteit:
 We werken vanuit hoge verwachtingen.
 We verwachten dat onze resultaten op of boven het landelijk

gemiddelde liggen.
 We werken op maat.

 Onze lessen zijn didactisch en pedagogisch sterk.
 We kennen de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

We beoordelen of meten de speerpunten systematisch en cyclisch en
op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. We vinden het als
school belangrijk dat de kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We
streven ernaar dat al onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan
de beleidsterreinen die we met elkaar belangrijk vinden (binnen de visie van de school). We
borgen de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van al onze medewerkers.

Specifieke kenmerken van onze school:
1. We beschikken over speerpunten bij diverse beleidsterreinen.
2. We laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en

leraren (PDCA)
3. We werken planmatig aan verbeteringen, vanuit documenten als schoolplan, (meer)

jarenplan.
4. We evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn.
5. We borgen de kwaliteit door alles te meten en op schrift te zetten.
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Speerpunten 2019-2023:

 We hebben inzicht in de onderwijsbehoeften van onze leerling populatie.
 We hebben inzicht in de onderwijsbehoeften van de nieuwkomersgroep
 We beschikken over een evaluatieplan (jaarlijks) waardoor geborgd is dat de

verschillende speerpunten minstens 1x per vier jaar beoordeeld worden.
 We rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders).
 We delen al onze beleidsstukken met de MR van de school.

Voor uitwerking van de speerpunten verwijs ik naar de diverse plannen als SOP,
veiligheidsplan, Statuut en jaarplan. De plannen zijn te vinden op de website van de school.

HOOFDSTUK 7: PERSONEELSBELEID EN PROFESSIONALISERING

Vanuit onze missie “wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen”

streven wij naar een cultuur waarin ruimte is voor professionele ontwikkeling en

waarin kennisdeling vanzelfsprekend is in een inspirerende leer- en werkomgeving

voor alle medewerkers. Het strategisch HRM-beleid zal hiervoor een kader schetsen

aan de hand van de volgende HR-bouwstenen: strategische personeelsplanning,

beoordeling en gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk, functiebouwwerk,

arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en werving & selectie.

Bevoegdheid

Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden door goede medewerkers binnen te

houden en te halen. Het uitgangspunt binnen de Haagse Scholen is dat alle

leerkrachten bevoegd zijn. Het lerarentekort is hierbij een enorme uitdaging.

Desondanks stellen wij ook aan nieuwe leerkrachten de eis dat zij over een

onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs beschikken of, indien zij als zij-

instromer zijn aangesteld, binnen twee jaar na aanstelling deze bevoegdheid

behalen.

Professionalisering

Binnen onze organisatie is het onderhouden en versterken van de bekwaamheid

door professionele ontwikkeling van de medewerkers van groot belang. Activiteiten

die de professionele ontwikkeling ondersteunen zijn opleiding, (persoonlijke)

ontwikkeling en kennisdeling in gezamenlijkheid binnen de school, tussen de

scholen en op bestuursniveau. Leren vindt veelal met elkaar en binnen de school

plaats bijvoorbeeld in de vorm van teamleren, collegiale consultatie en Lesson

Study. Individuele opleidingswensen passend bij de realisatie van de

organisatiedoelstellingen worden waar mogelijk gefaciliteerd.

Evenredige vertegenwoordiging vrouwen

Daar Stichting De Haagse Scholen niet te maken heeft met een

ondervertegenwoordiging van vrouwen in de directiefuncties, is beleid hierop dan

ook niet noodzakelijk.
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Personeelsbeleid

Obs Jan Ligthart heeft een meerschools directeur die twee en een halve dag op de
werkvloer is. Naast de directeur is de kwaliteitsmedewerkster met directie taken
(locatiedirecteur) vier dagen aanwezig. Zij vormen samen de directie van de school.
Vanuit de visie van “gedeeld leiderschap of verspreid leiderschap” werkt de directie met een
kwaliteitsteam. In het kwaliteitsteam zitten teamleiders en coördinatoren. De teamleiders
vormen samen met de directie het managementteam (MT). De coördinatoren werken op de
werkvloer binnen een Professionele Leer Gemeenschap (PLG) aan gerichte scholing samen
met het team. Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen onderzoeksvragen en professionele
ontmoetingen centraal staan.

Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het beleid op obs Jan Ligthart. De meerschools
directeur blijft eindverantwoordelijk, maar op de werkvloer nemen we met elkaar beslissingen
en handelen we met elkaar conform de visie van de school. We werken oplossingsgericht en
vanuit directe feedback.

Directeur

Locatieleider

Teamleider VVE (1-3) Teamleider 4-8 en reken
coördinator (L12)

Teamleider LKP
(L11)

Taal- en coöperatief leren
coördinator (L11)

NT2 coördinator (L11) I-coach (L11)

Team (L10 – L11)

LKP Team (ZZP)

Administratie (+Stip-baan) Ouders met conciërge taken
(vrijwilligersvergoeding)

Organigram obs Jan Ligthart

Speerpunten 2019-2023:
 Het maken functiebeschrijving van alle medewerkers.
 Het beschrijven van ieders taak en rol.
 Jaarlijks het werkverdelingsplan evalueren.

Professionalisering
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van alle
medewerkers. De bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie van de
school, en aan de speerpunten per beleidsterrein. In het scholingsplan, op te vragen op de
school, zijn de speerpunten betreffende professionalisering over de 22019-2023 te lezen.

Op basis van de beleidsterreinen hebben wij
competenties vastgesteld. Onze school vindt de
volgende competenties richtinggevend voor de
ontwikkeling van de medewerkers:

• Gerichtheid op de kwaliteit (leren)
• Vakmatige beheersing (waaronder
klassenmanagement)
• Effectief gebruik leertijd
• Goed pedagogisch handelen
• Bekwaam didactisch handelen
• Goede zorg voor leerlingen
• Opbrengstgerichtheid en handelingsgerichtheid
• Een professionele instelling
• Goede communicatie
• ICT-vaardigheden
• Handelen vanuit de openbare identiteit

Onze school hanteert het instrument ‘Bardo’ voor haar (integraal) personeelsbeleid. We
zetten dit instrument in om de leraren te ontwikkelen. De kernvraag bij ons personeelsbeleid
is: hoe zorgen we ervoor, dat de leraren (medewerkers) de geformuleerde speerpunten
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steeds beter gaan beheersen. Op deze manier zorgen we ervoor dat leerkrachten in hun
kracht komen.

Binnen het Bardo systeem is er sprake van zelfreflectie, intervisie en er is een opbouw van
portfolio’s om de (persoonlijke) ontwikkeling van de medewerkers zo vorm te geven.
Bardo werkt met competentielijstjes. Hierbij hoort ook individuele of groepsgewijze scholing
en intervisie. In alle instrumenten staan daarom de gekozen competenties met de daarbij
behorende criteria centraal.

Visie van De Haagse Scholen m.b.t. integraal personeelsbeleid: de leerkrachten binnen DHS
zullen voortdurend moeten leren en zich moeten scholen; hoe het beter kan, hoe het anders
kan en hoe kan het samen. De Haagse Scholen als professionele, intensieve kennis
organisatie met onderwijskwaliteit als resultaat. De Haagse Scholen als professionele
kennisintensieve organisatie met onderwijskwaliteit als resultaat.

Wij vinden de kwaliteit van de medewerkers in het onderwijs erg belangrijk. Goed onderwijs
resulteert in goede onderwijsopbrengsten, en is dus een vanzelfsprekende ambitie voor al
onze scholen.

In het onderwijs is het personeel het beste ‘middel’ om de speerpunten te realiseren. In de
school zijn alle medewerkers zich ervan bewust dat hun inspanningen bepalend zijn voor de
ontwikkeling en de toekomst van de leerlingen. Op de medewerkers rust dus een zware
verantwoordelijkheid, niet alleen door ervoor te zorgen dat de leerlingen zich welkom en
veilig voelen, maar vooral ook door ervoor te zorgen dat de leerlingen het best mogelijke
onderwijs krijgen, toegesneden op hun mogelijkheden en de ontwikkelingen in kennis en
samenleving. Maar niet alleen leerlingen ook medewerkers vragen steeds meer om een
inspirerende leer en werkomgeving.

DHS heeft de wens te komen tot een cultuur waarin ruimte is voor professionele ontwikkeling
en waarin kennisdeling vanzelfsprekend is in een inspirerende leer en werkomgeving voor
alle medewerkers. Daarbij vragen we ook een basishouding van iedere medewerker; te
kunnen reflecteren op eigen handelen, verantwoordelijkheid nemen, bewust zijn van de
eigen toegevoegde waarde en in staat en bereid zijn om te leren en te ontwikkelen,
individueel en met elkaar. Een ontwikkeling gericht op professioneel handelen.

Om de belangrijke en ingewikkelde taak het bieden van kwalitatief goed onderwijs te
kunnen blijven vervullen zullen ook onze leraren voortdurend moeten leren, hoe het beter
kan, hoe het anders kan, hoe het samen kan met de collega’s. Binnen DHS willen we de
motivatie van leerlingen om te leren en hun talenten te ontwikkelen aanspreken. Dat gaat
niet zonder het aanspreken van de motivatie van leraren en schoolleiders om te leren hoe
dat het beste kan. De leraar is cruciaal in het leerproces van leerlingen, de schoolleider is
cruciaal in de kwaliteit van de school en het daar werkende team. Schoolleiders en leraren
hebben, om hun werk goed te kunnen doen, de opdracht om hun professionaliteit te
onderhouden en te versterken. Scholing en ontwikkeling, in gezamenlijkheid binnen de
school, tussen scholen en op concernniveau, is het centrale aandachtspunt voor de
komende beleidsperiode. Wil DHS zijn speerpunten op het gebied van de kwaliteit van het
onderwijs en de leerresultaten en sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen realiseren
zijn er goed toegeruste mensen nodig met actuele kennis, adequate vaardigheden en met
nieuwsgierigheid naar het onderwijs van de toekomst.

Dit vraagt om een HRM-beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.

Zie ook de bijlage Integraal Personeelsbeleid van De Haagse Scholen en het
werkverdelingsplan van obs Jan Ligthart.

Specifieke kenmerken van onze school:

1. Werken en leren binnen een PLG of professionele Leergemeenschap.
2. Collegiale consultatie intern en extern. Gebruikmaken van de methodiek Lesson Study.
3. Coachen en begeleiden van (startende (leerkrachten).
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Speerpunten 2019-2023
 Meer eigenaarschap bij de leerkrachten binnen de PLG’s.
 Binnen de PLG’s werken met onderzoeksvragen vanaf de werkvloer.

HOOFDSTUK 8: PARTNERS VAN DE SCHOOL

‘De Jan Ligthartschool, kwaliteitsschool, in de wijk ‘.

De Jan Ligthartschool onderhoudt goede relaties met instanties in de wijk.

Partners van de school:
 Ouders
 Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG),
 Wijkverengingen als de Parada en de Mussen.
 De bibliotheek (Koningstraat).
 De wijkagent.
 De omliggende scholen.
 Collega-scholen binnen en buiten ons bestuur (DHS).
 Voorschool en kinderopvangorganisaties: Jongleren en de Mussen.
 Naschools aanbod; de Mussen en Happy Nest.
 SPPOH en de onderwijs adviseurs.
 Culturele partners
 Voortzet Onderwijs
 BOVO
 Winkeliers in de wijk
 Jeugdwerk
 ROC – taallessen
 Arena- talentlessen en taallessen.
 Logopedie: Samenspraak
 Oranjeplein
 Samentienplus (S10+)

We streven naar een netwerk (buurtschool) waar leerlingen zowel op school als buiten school
zoveel mogelijk goed en veilig op kunnen groeien. We bieden een groot aanbod aan
activiteiten op school na schooltijd en samen met de andere scholen en instellingen in de
wijk.

Op weg naar een wijk community
De Prinses Ireneschool (SCOH), de Triangel (Lucas), de Jan Ligthartschool (DHS) en De Mussen
hebben het plan opgevat om nauwer met elkaar samen te werken in het belang van de
ontwikkelingen van kinderen van 0-12 jaar in de Schilderswijk. Veel activiteiten worden
momenteel al gezamenlijk georganiseerd, zoals; de zomerschool, sportactiviteiten,
samenwerking in de sporthal Oranjeplein en voor- en/of naschools opvang. Kinderen die in
Schilderswijk-Oost en stationsbuurt wonen, ontmoeten elkaar tijdens deze activiteiten. Ook
hun ouders volgen diverse programma’s bij De Mussen en de scholen in het kader van
oudereducatie, ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Voor veel van deze gezinnen is
extra zorg en ondersteuning nodig. De drie scholen werken al samen met buurtcentrum De
Mussen die voor de kinderen en ouders een verbindende rol in de wijk heeft. Hoewel er
diverse gezamenlijke programma’s en activiteiten zijn en daar afstemming over plaats vindt,
is er nog geen sprake van een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie, ook zou de
samenwerking in het kader van de zorgstructuur geoptimaliseerd kunnen worden.

Specifieke kenmerken van onze school:
 Het hebben van een goed contact met externen
 Intensieve samenwerking met een aantal bedrijven
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Speerpunten 2019-2023
 In 2020 zal er een plan gepresenteerd worden over “wijk community”. Het plan is

opgesteld door prinses Ireneschool, Triangel en obs Jan Ligthart. Er zal een intensieve
samenwerken ontstaan met betrekking tot (na)schoolse activiteiten.

 In 2019-2020 zal er een plan worden opgesteld met de leerkrachten over de
ontmoetingsruimte en samenwerking met de Prinses Ireneschool en the Parlements of
Pain. De ontmoetingsruimte is een ruimte waar ouders, leerlingen en leerkrachten elkaar
kunnen ontmoeten en lessen kunnen volgen.

 Intensievere samenwerking met beheerder Oranjeplein (2019-2020)
 De samenwerking met S10+ en leerkrachten intensiveren (2020-2021)
 De samenwerking met de stakeholders meer intensiveren binnen de school, met als doel:

elkaar echt leren kennen.
 Het contact met de wijkagent binnen de school en de leerkrachten intensiveren.

Contactmomenten inplannen binnen PLG’s.

HOOFDSTUK 9: LANGE TERMIJN ONTWIKKELINGEN - MEERJARENPLAN
Het team heeft een evaluatie uitgevoerd over de professionele leergemeenschap en de
scholing op de werkvloer vanaf 2015 tot nu. Hieruit is een grafiek samengesteld met een
overzicht wat verzakt, behouden, versterkt wordt in onderwerpen de komende vijf jaar.

In de onderstaande tabel is tevens samengevat welke speerpunten wij hebben benoemd
vanuit onze missie en visie om nog beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van onze
leerlingen (ingevuld door 17 teamleden- mei 2019).

Invulling LKP en
scholing op de
werkvloer

P=plan
D=do
C=check
A=act

B=borgen

Voorstel 2019-2020:
Werken vanuit professionele ontmoetingen op de werkvloer tijdens PLG &
LKP. Zes weken werken met een onderzoeksvraag (plan
en do). De onderzoeksvragen zijn vanuit het team
vastgesteld aan de hand van een overkoepelend
thema. Tijdens studiedagen een gezamenlijke
terugkoppeling (check) en nieuw vervolg (act)

Uitkomsten scan mei 2019

Scan

Gedifferentieerd
leren

14 Schoolconcept Versterken

Feedback 12 Schoolconcept Versterken

Burgerschap 11 Schoolconcept Versterken (werkgroep
Astrid/Trees)

Coöperatief leren 14 Schoolconcept Borgen /vasthouden

Grote Rekendag Schoolconcept In de PLG verwerken

Grote Taaldag Schoolconcept In de PLG verwerken

Grote ICT dag Schoolconcept In de PLG verwerken

ICT 11 Onderwijskundig beleid Versterken

Ouderbetrokkenheid 10 Ouderbetrokkenheid Versterken

LKP 10 Onderwijskundig beleid Borgen /vasthouden

Visible learning 9 Onderwijskundig beleid Versterken en borgen (Hattie
congres)

NT2 10 Onderwijskundig beleid Borgen / vasthouden

Regie leerkracht 10 Onderwijskundig beleid Borgen – instructie momenten –
succes criteria

M5 11 Veiligheid Versterken

PBS 10 Veiligheid Versterken

Project dagen 11 - Verzwakken

Klassikaal lesgeven 8 - Verzwakken

Rapporten
/doelgesprekken

School-ondersteuning In de PLG verwerken
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Groep in Beeld School-ondersteuning Tijdens studiedagen

Opbrengsten
/bouwoverleg

School-ondersteuning In de PLG verwerken

Esis School-ondersteuning Tijdens studiedagen

Uitstroom PO/VO School-ondersteuning Tijdens studiedagen

De speerpunten 2019-2023 worden verder uitgewerkt in de jaarplannen en jaarlijks
geëvalueerd.

Speerpunten voor in de jaarplannen 2019-2023

Kwaliteitsgebieden uit het schoolplan

Onze school en haar omgeving 2019 2020 2021 2022 2023

Accent op het Schoolplein - meer uitdaging met betrekking
tot spel en tuinieren.

P D D C

Accent op ‘gezonde school’. Met elkaar een visie en een
beleid bepalen.

C A P D D

Met elkaar gaan verkennen wat de invloeden voor onze
school kunnen zijn omtrent ‘bewegend leren’.

P P D D C

Naast coöperatief leren, aandacht voor Energizers binnen de
lessen.

P D D D c

Uitgangspunten en speerpunten schoolbestuur 2019 2020 2021 2022 2023

De school is zichtbaar en vindbaar vanaf het Oranjeplein. P D C A P

De input van onze leerlingen over ’leren leren’ meenemen in
ons onderwijs.

P D D C A

Met elkaar uitwerken waar ‘leren leren’ voor staat binnen ons
onderwijs.

P D D D C

Focus bepalen per schooljaar met betrekking tot
onderwijsvernieuwing.

p/D D C A P

Vaste momenten in het jaar om elkaar nog beter te leren
kennen (ouders/leerkrachten en leerlingen).

p/D D C A P

Ons schoolconcept 2019 2020 2021 2022 2023

Het IGDI+ model bespreken met (nieuwe) leerkrachten. C A P D D

De groepsplannen zullen verweven worden in het formulier P D D C A

0
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16

kwaliteitsscan JL 2019

versterk vasth. verzw. verdw.
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Groep in Beeld.

Meer trainingen en uitleg over differentiërend leren binnen de
PLG’s.

p/D D D C A

Meer aandacht voor het werken met Feedback tijdens de
lessen.

P D D D c

Tijdens de PLG’s aandacht voor collegiale consultaties. P D D D

Het scholingsprogramma E-Wise bespreken binnen een PLG.
Met elkaar de invulling van de PLG’s per jaar bespreken.

C A A P D

Verdere verkenning omtrent het uitreiken van certificaten na
een scholingstraject.

C A A P D

Snappet weer op de kaart en kijken naar de nieuwe
mogelijkheden met betrekking tot het programma.

P/D D D D C

Accent doelenboekje verscherpen. Met elkaar doel voor het
doelenboekje bepalen. Hierbij de “muren”, zoals
resultatenmuur meenemen.

C A A P D

Gedifferentieerd
leren

14 Schoolconcept Versterken P/D D D C A

Feedback 12 Schoolconcept Versterken P/D D D C/A

Burgerschap 1
1

Schoolconcept Versterken
(werkgroep
Astrid/Trees)

P D D C

Coöperatief leren 1
4

Schoolconcept Borgen
/vasthouden

B B B C/A P/D

Grote Rekendag Schoolconcept In de PLG
verwerken

B B B B C/A

Grote Taaldag Schoolconcept In de PLG
verwerken

B B B B C/A

Grote ICT dag Schoolconcept In de PLG
verwerken

B B B B C/A

Onderwijskundig beleid 2019 2020 2021 2022 2023

Wat betreft het leerlingvolgsysteem sociaal emotionele
ontwikkeling: zullen we in 2020 het gebruik van Viseon loslaten
en overgaan op SCOL. Hoofdreden is de koppeling van
meetgegevens van SCOL in Esis.

P/D D D C A

In groep 5 wordt een intelligentie toets afgenomen (NSCCT). P/D D D C A

Er zal vanaf 2019 Remedial Teaching (RT) gegeven worden in
alle groepen.

P/D D D C A

ICT 1
1

Onderwijskundig
beleid

Versterken B B C/A P/D D

Ouder-
betrokkenheid

10 Ouder-
betrokkenheid

Versterken B B P D D

LKP 10 Onderwijskundig
beleid

Borgen
/vasthouden

B C A P D

Visible learning 9 Onderwijskundig
beleid

Versterken en
borgen
(Hattie
congres)

B P D D C

NT2 10 Onderwijskundig
beleid

Borgen /
vasthouden

B B B C/A P/D

Regie leerkracht 10 Onderwijskundig
beleid

Borgen –
instructie
momenten –
succes
criteria

B B C/A P/D D
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Veiligheid 2019 2020 2021 2022 2023

Het nieuwe veiligheidsplan delen met (nieuwe) leerkrachten. P D D D C

Breed draagvlak voor veiligheid voor iedereen (ouders /
leerkrachten en leerlingen).

P D D D C

In 2019 zal Viseon worden vervangen door Scol. D D D C A

Meer BHV /EHBO-trainingen onder het team brengen. De
BHV/EHBO groep vergroten.

P D C A

M5 11 Veiligheid Versterken D C A P/D D

PBS 10 Veiligheid Versterken B B P/D D C

Kwaliteitszorg 2019 2020 2021 2022 2023

We hebben inzicht in de onderwijsbehoeften van onze
leerling populatie.

B P D D C

We hebben inzicht in de onderwijsbehoeften van de
nieuwkomersgroep.

B P D D C

We beschikken over een evaluatieplan (jaarlijks) waardoor
geborgd is dat de verschillende speerpunten minstens 1x per
vier jaar beoordeeld worden.

P D D C A

We rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd
gezag, GMR en ouders).

D D D D C

We delen al onze beleidsstukken met de MR van de school. 2019 2020 2021 2022 2023

Rapporten
/doelgesprekken

School-
ondersteuning

In de PLG
verwerken

B B B B C/A

Groep in Beeld School-
ondersteuning

Tijdens
studiedagen

B B C/A P/D D

Opbrengsten
/bouwoverleg

School-
ondersteuning

In de PLG
verwerken

B B B C/A P/D

Esis School-
ondersteuning

Tijdens
studiedagen

B P D D C

Uitstroom PO/VO School-
ondersteuning

Tijdens
studiedagen

P D D C A

Kwaliteitszorg;
audit/inspectie-
eisen

School-
ondersteuning

Tijdens
studiedagen

P D D C A

Personeelsbeleid 2019 2020 2021 2022 2023

Meer eigenaarschap bij de leerkrachten binnen de PLG’s. P D D C A

Binnen de PLG’s werken met onderzoeksvragen vanaf de
werkvloer.

P/D D D C A

Personeelsbeleid (Bardo- functiebeschrijvingen P/D D D C A

Zij-instroom (begeleiding- coaching) P/D D D C A

PABO (begeleiding- coaching) P/D D D C A

Team (scholing- intern & extern P/D D D C A

Collegiale consultatie P/D D D C A

Werken met onderzoeksvragen P/D D D C A

Partners van de school 2019 2020 2021 2022 2023

In 2020 zal er een plan gepresenteerd worden over “wijk
community”. Het plan is opgesteld door prinses Ireneschool,
Triangel en obs Jan Ligthart. Er zal een intensieve
samenwerken ontstaan met betrekking tot (na)schoolse
activiteiten

P P D D C

In 2019-2020 zal er een plan worden opgesteld met de
leerkrachten over de ontmoetingsruimte en samenwerking
met de Prinses Ireneschool en the Parlements of Pain. De
ontmoetingsruimte is een ruimte waar ouders, leerlingen en

P D D D C
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leerkrachten elkaar kunnen ontmoeten en lessen kunnen
volgen.

Intensievere samenwerking met beheerder Oranjeplein (2019-
2020)

P D D D C

De samenwerking met S10+ en leerkrachten intensiveren
(2020-2021)

P D D C A

De samenwerking met de stakeholders meer intensiveren
binnen de school, met als doel: elkaar echt leren kennen.

B P D D C

Het contact met de wijkagent binnen de school en de
leerkrachten intensiveren. Contactmomenten inplannen
binnen PLG’s.

B P D D C

Financieel beleid 2019 2020 2021 2022 2023

Financieel beleid (meerjarenbegroting opstellen- invullen
Klaverblad

P/D P/D C/A P/D C

Facilitair beleid 2019 2020 2021 2022 2023

Facilitair (meerjarenplan (MOP), lerarenkamer, schoolplein,
Flexplekken

P/D D C A P

HOOFDSTUK 10: VERWIJZING NAAR BIJLAGEN

Documenten op te vragen op de school

1. Jaarkalender
2. Jaarplan
3. Schoolgids
4. SOP
5. Statuut
6. Integraal veiligheidsplan
7. VVE-scan
8. Scholingsplan
9. MR-jaarverslag
10. OR-jaarverslag
11. Werkverdelingsplan


