
 

 

 

 

 

 

 

Schoolplan   



 

Pagina 1    schoolplan Bs. de Elsenhof             17-9-2015 

 

Inhoud  
Schoolplan 2015-2019 3 

Inleiding  ..................................................................................................................... 3 

Onze organisatie ....................................................................................................................................... 3 

Hoofdstuk 1: Uitgangssituatie en omgevingscontext ...................................................................... 4 

Typering van de school ............................................................................................................................. 4 

Samenwerkingsverband PO ..................................................................................................................... 5 

Uitstroom schoolverlaters naar VO en Cito gemiddelde ......................................................................... 5 

Hoofdstuk 2: Analysefase ................................................................................................................. 6 

Evaluatie vorige schoolplanperiode n.a.v. de sterkte-zwakte analyse .................................................... 6 

De interne en externe analyse ................................................................................................................. 7 

Tevredenheidonderzoek SKOD 2013 ................................................................................................... 7 

Interne audit: Nulmeting december 2012............................................................................................ 8 

Trendanalyse van de citotoetsen in januari en in mei de afgelopen drie jaar ..................................... 8 

Cito-scores eindtoets basisonderwijs 2011 – 2014 .............................................................................. 9 

Oordeel Onderwijsinspectie: Inspectierapport 2014 ............................................................................... 9 

Interne en externe analyse: ..................................................................................................................... 9 

Richtlijnen vanuit strategisch beleidsplan bestuur ................................................................................ 10 

Ondersteuningsplan Basisondersteuning .............................................................................................. 10 

Hoofdstuk 3: ·Missie en visie .......................................................................................................... 12 

Missie: .................................................................................................................................................... 12 

Visie en kernwaarden: ............................................................................................................................ 12 

Hoofdstuk 4: ·Onderwijs en kwaliteit ............................................................................................. 13 

4.1 Beleid algemeen: Strategische beleidsthema’s SKOD breed ..................................................... 13 

Thema 1: Investeren in medewerkers ................................................................................................ 13 

Thema 2: Educatief partnerschap ...................................................................................................... 13 

Thema 3: Brede ontwikkeling en vernieuwend leren ........................................................................ 13 

Thema 4: Identiteitsontwikkeling ....................................................................................................... 14 

Thema 5: Gebruik van Informatie- en communicatietechnologie  (ICT) versterken.......................... 14 

Specifieke doelen  voor Bs. de Elsenhof: ............................................................................................ 15 

Wat willen we bereiken? .................................................................................................................... 15 

Concrete acties: .................................................................................................................................. 15 

4.2 Onderwijs ......................................................................................................................................... 15 

Onderwijs- en leerstofaanbod................................................................................................................ 15 

Algemeen............................................................................................................................................ 15 

Vakgebieden: ...................................................................................................................................... 16 



 

Pagina 2    schoolplan Bs. de Elsenhof             17-9-2015 

 

Zorg/ondersteuning en begeleiding ....................................................................................................... 18 

Onderwijs en ondersteuning: ............................................................................................................. 18 

Leerlingen ondersteuning: ................................................................................................................. 19 

Passend onderwijs: OOK .................................................................................................................... 19 

Specifiek Bs. de Elsenhof .................................................................................................................... 19 

4.3  Kwaliteit ...................................................................................................................................... 20 

Beschrijving van systeem en methodiek van instrumenten .............................................................. 20 

Handelingsgericht / Opbrengstgericht Werken – systematisch volgen van leerlingen ..................... 20 

Beschrijving cyclische werkwijze: ....................................................................................................... 20 

Kwaliteitszorg: .................................................................................................................................... 21 

Hoofdstuk 5: ·Personeel en Organisatie ......................................................................................... 22 

5.1 Personeelsbeleid ........................................................................................................................ 22 

Thema 1 : Investeren in medewerkers ............................................................................................... 22 

Beleid t.a.v. Scholing, loopbaan, ontwikkeling competenties ............................................................ 22 

Competenties, Competentiebevordering .......................................................................................... 23 

Functiedifferentiatie. .......................................................................................................................... 23 

Formatie- en taakbeleid ..................................................................................................................... 24 

Gesprekkencyclus ............................................................................................................................... 24 

Arbo-beleid ......................................................................................................................................... 24 

5.2 Management en organisatie ...................................................................................................... 25 

Cultuur. ............................................................................................................................................... 25 

Organisatiestructuur. ......................................................................................................................... 25 

Directie en middenkader, rolverdeling. ............................................................................................. 25 

Hoofdstuk 6: Communicatie en maatschappelijk draagvlak .......................................................... 26 

Thema 2: Educatief partnerschap ...................................................................................................... 26 

Hoofdstuk 7: Financiën en beheer. ................................................................................................ 28 

Hoofdstuk 8: Huisvesting en materieel. ......................................................................................... 29 

Hoofdstuk 9: Samenvatting en slot ................................................................................................ 30 

Samenvattend overzicht van de belangrijkste voornemens en actiepunten: ............................... 31 

Instemmingsformulier. ................................................................................................................... 33 

Lijst afkortingen en links ................................................................................................................. 36 

 

  



 

Pagina 3    schoolplan Bs. de Elsenhof             17-9-2015 

 

Schoolplan 2015-2019 
 

Naam school:  Bs.de Elsenhof. 
Adres:   v.d. Elsenplein 17 
4845 EB Wagenberg 
Brinnummer:   03 VX  
Telefoon:  076-5938130 
E-mail:   info@elsenhof.nl 
Website:  www.elsenhof.nl 
 
 

Inleiding  
Dit schoolplan van  Bs.de Elsenhof geeft een beeld van de stand van zaken van ons onderwijs en de ontwikkelingen 
voor de periode 2015 – 2019 weer. 
In dit beleidsdocument geven we aan hoe Bs.de Elsenhof er in 2015 voorstaat en in welke richting de school zich 
de komende planperiode van 4 jaar wil ontwikkelen. Uitgangspunt van dit schoolplan waren de ontwikkelingen die 
zich de afgelopen jaren op onze school hebben voorgedaan en wat dit betekent voor onze initiatieven en 
activiteiten voor de komende vier jaar.  
In samenhang met de schoolgids willen we duidelijkheid bieden over de missie en visie en over de doelen die we in 
dat kader willen realiseren. Tevens leggen wij verantwoording af aan de ouders, het bevoegd gezag Stichting 
Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD), de rijksinspectie voor het basisonderwijs en de maatschappij. 
Dit schoolplan is tot stand gekomen in nauw overleg met de teamleden, de team- en oudergeleding van de MR van 
onze school en de directeur-bestuurder van onze stichting.  
We willen het schoolplan zien als een kwaliteitsdocument, waarin het beleid is geformuleerd. Ons beleidsplan 
moet een onmisbaar document zijn in de school. Het moet duidelijkheid bieden aan iedereen die er kennis van 
neemt! 
 
Hennie van Groezen - van Strien 
Directeur 

 

 

 

 

 

 

Onze organisatie 
Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD) heeft zes scholen ieder met zijn eigen directeur. In het voorjaar 
van 2015 is het bestuursmodel gewijzigd. Er is een scheiding tussen intern toezicht en bestuur. Er wordt gewerkt 
vanuit het bestuurlijk toetsingskader. De raad van toezicht bestaat uit vijf personen. De directeur-bestuurder,  
dhr. Robert-Jan Koevoets, is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en wordt ondersteund door het 
stafbureau. Bij onze stichting werken ongeveer 160 medewerkers. De zes aangesloten scholen worden bezocht 
door ongeveer 1600 leerlingen. De Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen kunt u vinden op het navolgende 
adres:  
Bezoekadres:       Postadres: 
Romboutsstraat 72,       Postbus 23, 
4921 EJ Made.        4920 AA Made 
Telefoon: 0162 – 684990   

E-mail : info@skod.org 

Website : www.skod.org   

http://www.elsenhof.nl/
mailto:info@skod.org
http://www.skod.org/
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Hoofdstuk 1: Uitgangssituatie en omgevingscontext 
 

Typering van de school 
Basisschool de Elsenhof, is een school voor regulier basisonderwijs in de kern Wagenberg. Onze schoolpopulatie 
bestaat uit de kinderen die in Wagenberg en omgeving wonen en in de basisschoolleeftijd vallen. De school is een 
katholieke school en draagt de normen en waarden hiervan uit in zijn doen en laten d.m.v. projecten en vieringen.  
 

Bs. de Elsenhof is de enige school voor basisonderwijs in Wagenberg en telt rond de 150 leerlingen. Door krimp en 
vergrijzing is het aantal leerlingen de afgelopen jaren met 10% gedaald. Deze daling zal zich de komende jaren naar 
verwachting voortzetten omdat de gemeente op korte termijn geen plannen heeft voor nieuwbouw in het dorp.  
De leerlingen zijn verdeeld over 6 groepen. Een aantal groepen zijn combinatiegroepen die werken aan het 
concept kansrijke combinatiegroepen. De leerlingen worden hierbij uitgedaagd om interactief en sociaal te leren 
met en van elkaar. Dit concept biedt veel meer mogelijkheden om vakken, jaargroepen en leerlijnen te clusteren. 
Dit uit zich in hogere opbrengsten. De groepsgrootte varieert tussen de 20 en 30 leerlingen. Nagenoeg de hele 
populatie 4 t/m 12 jarigen uit het dorp Wagenberg bezoekt onze school. De sociaal economische achtergrond van 
onze leerlingen is gemêleerd. De beroepen van de ouders zijn gevarieerd en een breed scala van opleidingen komt 
voor.  
 

Minder dan 10% van de leerlingen heeft een zogenoemd leerlinggewicht. De gewichtenregeling in het 
basisonderwijs bepaalt hoeveel geld een basisschool krijgt om onderwijsachterstanden weg te werken. Heeft een 
leerling het gewicht van 0,3 of 1,2 dan ontvangt de school extra geld. Dit gebeurt op basis van het opleidingsniveau 
van de ouders en het postcodegebied van de school. De wegingsfactor, die voor onze school altijd een rol gespeeld 
heeft, is weggevallen. Slechts een klein aantal leerlingen heeft het gewicht van 0,3. Er zijn geen leerlingen met het 
gewicht 1,20. Onze school kent nauwelijks allochtone leerlingen. Wel constateren we een toename van het aantal 
leerlingen met leerproblemen. Deze leerlingen worden nu veelal binnen de school opgevangen en niet 
doorverwezen naar het speciaal onderwijs. De lees- en spelingsproblematiek, met hieraan gekoppeld de 
dyslexieverklaringen, komt in iedere groep voor.  
In onderling overleg met de ouders wordt bekeken of Bs.de Elsenhof de aangewezen school is om een passend 
onderwijsarrangement aan te bieden. Indien we hier niet in kunnen voorzien dan zullen wij ons constructief 
opstellen en samen met de ouders op zoek gaan naar een school die dat passend arrangement wel kan bieden.  
We volgen de leerlingen met methodegebonden toetsen, niet methodegebonden toetsen, observaties en groeps- 
en trendanalyses. Waar nodig wordt een groeidocument opgesteld en wanneer dit in het belang van het kind is 
wordt in overleg met de ouders, besloten tot een afwijkende leerweg. 
 

Het aantal leerlingen uit gebroken gezinnen neemt toe. Bij sommige leerlingen gaat dit gepaard met sociale 
problemen. Voor zover het binnen de taak van de school ligt proberen we mee te denken en de leerlingen te 
begeleiden bij deze problemen. Ook het aantal kinderen waarvan beide ouders een baan hebben neemt toe. 
Ouders zijn mondig en kritisch ten opzichte van de school. De ouders participeren op verschillende gebieden van 
het onderwijs. Er is een actieve ouderraad die de ouderhulp organiseert en deze voor een groot gedeelte 
coördineert. Steeds meer ouders werken beiden. Hierdoor is de school actief op zoek naar partners in de 
opvoeding. Uiteraard zijn dat in de eerste plaats de ouders, maar hierbij wordt ook gedacht aan de voor- tussen- 
en naschoolse opvang, de peuterspeelzaal, de bibliotheek en verenigingen. Zij bevinden zich allen op gezette tijden 
in het schoolgebouw. Gezamenlijk kunnen we de gemeenschapszin en het sociaal klimaat positief beïnvloeden.  
 

In onze school vormen alle leerlingen, ouders, leerkrachten en het ondersteunend personeel één grote 
gemeenschap. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor een aangenaam leer- en leefklimaat waarin 
kinderen gelukkig kunnen zijn, zich geborgen voelen en zich thuis voelen. We willen ouders daarbij graag zien als 
partners, wat betekent dat school en ouders elkaar kunnen aanvullen. Opvoeden doen we immers samen. De 
ouders hanteren daarbij bepaalde opvoedingsidealen net als de school. Die zullen niet altijd op elkaar aansluiten. 
Wij verwachten van onze ouders dat zij het pedagogisch klimaat en de educatie die de school voorstaat 
ondersteunen.  
 
Het team bestaat uit leerkrachten, een onderwijsassistent, twee intern begeleiders en een directeur. De school 
heeft ook de beschikking over onderwijs ondersteund personeel t.w.: een administratief medewerker, een 
conciërge, twee interieur verzorgsters, twee vrijwilligers en een SOVAK medewerker, die hulpconciërge is. We 
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kunnen een beroep doen op een systeembeheerder die in dienst is bij stichting SKOD. Het team is relatief 
vergrijsd, de meeste leerkrachten zijn al langer op de school werkzaam. De leiding van de school berust bij de 
directeur. Zij wordt daarin ondersteund door de directeur- bestuurder van SKOD. Het Management Advies Team 
(MAT) bestaande uit coördinatoren onderbouw, bovenbouw en de twee intern begeleiders adviseren haar. Allen 
hebben een LB functie. De overige leerkrachten hebben een LA functie. Deze worden bepaald n.a.v. de inhoud en 
zwaarte van de functie. 

 
Het basisonderwijs in Wagenberg valt binnen de regio Breda. In deze stad staat de Avans Hogeschool waaronder 
de pedagogische faculteit valt. Tevens is daar het kantoor van de onderwijsinspectie gevestigd. Veel organisaties 
zoals bijv. de GGD,  Edux onderwijsadviseurs hebben in Breda een vestigingskantoor.  
De beleidslijnen die door de gemeente Drimmelen worden uitgezet zijn mede bepalend voor het basisonderwijs in 
Wagenberg. Dat beleid wordt o.a. besproken in de Lokaal Educatieve Agenda( LEA), een overleg van de wethouder 
van onderwijs met de schoolbesturen uit de gemeente. Bs. de Elsenhof is ook op de gemeente Drimmelen gericht, 
omdat alle basisscholen die onderdeel zijn van SKOD in deze gemeente liggen.  
 

Samenwerkingsverband PO  
Een belangrijk bestuurlijk overlegorgaan is OOK (Optimale Onderwijs Kans) dat in de plaats is gekomen van het 
voormalige Samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband had al vele jaren ten doel om onderwijs op maat 
te bieden aan leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. De Elsenhof maakt deel uit van het cluster 
SDOO Drimmelen( Stichting Dongemond Onderwijs Ondersteuning) De cluster ondersteunt de school bij passend 
onderwijs aan leerlingen, op basis van het ondersteuningsplan 2014-2018. Hierin wordt in samenwerking met 
andere basisscholen en speciaal basisonderwijs aan een goed leerling zorgbeleid gewerkt. Dat beleid is er op 
gericht de kwaliteit van de leerlingenzorg in het basisonderwijs te vergroten, zodanig dat er minder leerlingen zijn 
aangewezen op de extra zorg van een school van het speciaal onderwijs. Wij worden daarbij regulier ondersteund 
door medewerkers van het speciaal basisonderwijs “De Wissel” in Oosterhout, door medewerkers van de 
schoolbegeleidingsdienst Edux, schoolmaatschappelijk werk Mee, ambulante begeleiders van Flexinos en 
begeleidingscentrum voor onderwijs en opvoeding BCO. 
 

Uitstroom schoolverlaters naar VO en Cito gemiddelde 
Schooltype Aantal 

2011 

% Aantal 

2012 

% Aantal 

2013 

% Aantal 

2014 

% 

VSO   0 0   1 4 

LWOO 2 8,3 2 7,4 1 3,45   

Vmbo-basis 2 8,3 3 11,1 4 13,85 3 12 

Vmbo-k   5 18,5 5 17,20 3 12 

Vmbo-g 1 4,2 1 3,7     

Vmbo-t   6 22,3     

VMBO-kgt 5 20,8 1 3,7 10 34,50 6 24 

Vmbo-t/Havo 5 20,8 2 7,4 5 17,20 6 24 

Havo   3 11,1 1 3,45 1 4 

Havo/VWO 8 33,4 2 7,4     

VWO 1 4,2 2 7,4 1 3,45 5 20 

VWO/ techn   0 0 2 6,90   

Totaal 24 100 27 100 29 100 25 100 

 

Citoscores. 

 2011 2012 2013 2014 

Cito-score  533,7 532,7 531,1 536,1 
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Hoofdstuk 2: Analysefase  

Evaluatie vorige schoolplanperiode n.a.v. de sterkte-zwakte analyse 
 Beleidsvoornemens 2011-2015 Evaluatie 

1 Doelen van ons onderwijs voor de komende 4 jaar 
duidelijk en helder formuleren, nadat hierover in 
het team overeenstemming is bereikt. 

N.a.v. van de nulmeting in dec 2012 zijn er duidelijke 
doelen in de vorm van speerpunten weggezet. Aan 
deze speerpunten is en wordt gewerkt. 

2 Verder werken met KIK en dit meer profileren en 
de door ons samengestelde kaarten bereikbaar 
maken voor alle geledingen. KIK is web-based, maar 
nog niet alle kaarten zijn in de laatste update van 
KIK verwerkt. 

Het KIK systeem bestaat niet meer, doordat Edux het 
niet meer onderhield. Het was meer een geschreven 
stuk dan dat het echt toegepast werd in de praktijk. 
Door te gaan werken met borgingsdocumenten willen 
we theorie en praktijk in elkaar laten vloeien. 

3 Onderwijsleerprocessen afstemmen op 
geformuleerde meetbare doelen, waarbij uitgegaan 
wordt van de leerling. 

Deze zijn vastgelegd in de groepsoverzichten en 
groepsplannen rekenen, lezen, begrijpend lezen en 
spelling. 

4 De leerling centraal stellen: niet uitgaan van wat de 
leerling niet kent (kan) maar wat hij/zij wel kent 
(kan). 

Vanuit de groepsplannen wordt bekeken wat een 
kind bereikt heeft en wat de volgende te 
ondernemen stap is in het proces van zijn/haar 
ontwikkeling. 

5 Zorgsysteem uitbreiden en vergroten: 

 Kaders stellen m.b.t. de brede zorgschool; 

 Voldoende ruimte creëren voor Leerling 
gebonden financiering (LGF ); 

 

 Verwijzingen tot minimum beperken  
 

 Groepsplannen en/of individuele 
handelingsplannen en eigen leerlijn; 

 Ontwikkelingsperspectief; 
 

 Ouders betrekken bij de extra zorg en 
begeleiding; 

 

 Procedures vastleggen. 

 

 Toegepast in het ondersteuningsplan. 

 De afgelopen 4 jaar hebben we 7 LGF leerlingen 
begeleid. 

 Afgelopen vier jaar is er slechts 2x een verwijzing 
geweest naar het speciaal onderwijs. 

 Sinds sept 2012 wordt gewerkt met 
groepsplannen. Deze worden steeds verfijnd  

 Voor enkele leerlingen werd een groeidocument 
samengesteld. 

 Ouders van ondersteuningsleerlingen worden met 
regelmaat uitgenodigd om kennis te nemen van de 
werkwijze beschreven in het groepsplan.  

 Door de intern begeleiders is een stappenplan 
zorgstructuur opgezet. Deze bevindt zich in de 
groepsmap. 

6 Opbrengstgericht werken (o.a. verhoging A-scores 
en vermindering C-scores en handhaving E-scores 
middels doelstellingen n.a.v. trendanalyses) 
onderwijs ontwikkelingsperspectief.  
Tevens gaan we A-B-C-D-E scores omzetten in I-II-
III-IV-V. De trendanalyses zullen hierop aangepast 
moeten worden. 

Sinds 2013 werken we 2x per jaar met een 
opbrengstenanalyse. Hierin wordt nauwgezet de 
ontwikkeling van de leerlingen, de groepen, de 
leerjaren in beeld gebracht. Daaruit worden 
conclusies getrokken en nieuw acties geformuleerd. 
De I-II-III-IV-V scores zijn toegepast. 

7 Verhoging score eindtoets basisonderwijs met 
minimaal 2 punten. 

Hoewel de scores eerst terugliepen met 2 punten zijn 
ze in 2014 met 3 punten gestegen t.o.v. 2011 

8 Verder “bouwen” aan de brede school o.a. middels 
samenwerking met andere partijen. Dit moet 
uitgewerkt worden in een duidelijk “brede-school” 
profiel. 

Samenwerking met Buitenschoolse Opvang(BSO) 
tussenschoolse opvang(TSO) en Peuterspeelzaal (PSZ) 
verloopt goed. Er is een voor en vroegschoolse 
educatie (VVE) beleid. Ontwikkelingen m.b.t. tot 
Integraal Kind Centrum( IKC) Een werkgroep waar de 
directeur deel van uit maakt gaat medio mei 2015 van 
start. 

9 Aandacht voor hoogbegaafdheid: plusklassen. De plusklassen zijn uitgebreid. Nu betreft het groep 5-
6-7-8.  
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10 Professionalisering van het team en verder 
ontwikkelen van de school als lerende organisatie 
middels: 

 team teaching op vakgebied (rekenen – taal – 
lezen); 

 coaching en collegiale consultatie; 

 komen tot zelfreflectie; 

 als team vernieuwingen oppakken; 

Het team heeft zich als volgt geprofessionaliseerd: 

 2011-2012: een scholing feedbackgesprekken en 
een rekentraining.  

 2012-2013: invoering groepsplannen en 
overzichten. Invoering methode Wizwijs met 
aandacht voor klassenmanagement en directe 
instructie volgens het IGDI-model. Tevens opzet 
hoe werk je met speerpunten. 

 2013-2014: kansrijke combinatie groepen 
oriëntering en start.  

 2014-2015: uitwerking spelling en kansrijke 
combinatie groepen. De leerkrachten worden de 
afgelopen 2 jaar gecoacht d.m.v. 
consultatiebezoeken van de begeleiders van 
Begeleidingscentrum voor onderwijs en opvoeding 
(BCO )en de internbergeleiders. D.m.v. kijkwijzers 
volgen we de afspraken en borgen we ons 
onderwijs. 

11 Bezinning op de visie en missie van ons onderwijs. In 2012- 2013 is de visie van Bs. de Elsenhof opnieuw 
besproken en vastgesteld. 

12 Updaten Arbo beleidsplan. Een Risico-inventarisatie & -evaluatie( R&I) is 
uitgevoerd en het beleidsplan is bijgesteld. 

13 Borgen van het pedagogisch klimaat: onze school 
als Kanjerschool. 

We werken met het kanjerprogramma in iedere 
groep. Nog niet elke leerkracht is een kanjertrainer. 
Het bijhouden van de licenties is niet gebeurd. 
Nagaan wat de mogelijkheden zijn.  
Er zijn twee leerkrachten opgeleid tot rots en 
watertrainers.  
Er worden structureel SOVA trainingen verzorgd.  

 

De interne en externe analyse 
Om te komen tot een analyse is gebruik gemaakt van de volgende interne en externe zelfevaluaties en diagnose 

onderzoeken: 
 

Tevredenheidonderzoek SKOD 2013 
A: leerlingen, B: ouders en C: team  
Elke school peilt deze geledingen om de twee en een half jaar d.m.v. een tevredenheidspeiling, gericht op hun 
welbevinden in de school en rapporteert hierover aan de directeur-bestuurder. Uit de peiling komt naar voren dat 
het percentage zich op of boven de landelijke benchmark bevindt. Indien de resultaten onder de gestelde norm 
zitten, neemt de directeur hierop actie.  
 
A. Tevredenheidspeiling  leerlingen             A = andere scholen  
 
 

 Pluspunten Elsenhof A  Verbeterpunten Elsenhof A 

1. Waardering handvaardigheid 94% 81% 1. Waardering taal 38% 22% 

2. Waardering uitstapjes met de klas 93% 90% 2. Waardering aardrijkskunde en topo 36% 23% 

3. Mate van internetpesten 93% 88% 3. Waardering levensbeschouw. 34% 15% 

4. Mate van bang zijn op schoolplein 91% 85% 4. Waardering geschiedenis 33% 23% 

5. Waardering tekenen 88% 79% 5. Vertelt leerkracht over pesten 33% 25% 
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B. Tevredenheidspeiling  ouders           A = andere scholen  
 

Pluspunten Elsenhof A  Verbeterpunten Elsenhof A 

1. Sfeer en inrichting schoolgebouw 98% 88% 1. Informatievoorziening over de school 20% 15% 

2. Uiterlijk van het gebouw 95% 84% 2. Veiligheid op weg naar school 18% 43% 

3. Rust en orde op school 94% 83% 3. Informatievoorziening over het kind 17% 16% 

4. Speelmogelijkheden op het plein 93% 70% 4. Aandacht voor creatieve vakken 14% 13% 

5. Aandacht voor taal 93% 84% 5. Extra mogelijkheden goede ll 12% 12% 

 
C. Tevredenheidspeiling teamleden 

Pluspunten    Verbeterpunten   

1. Sfeer op school                                                                  100% 1. Werkdruk                                                                             71% 

2. Leidinggevende capaciteiten schoolleider/directeur 100% 2. Nakomen afspraken en besluiten                                   29% 

3. Voorbeeldgedrag schoolleider/directeur                     100% 3. Effectiviteit vergaderingen                                              29% 

4. Beleidsmatig werken                                                        100% 4. Sanitaire voorzieningen personeel                                29%  

5. Betrokkenheid ouders                                                     100% 5. Pensioenregeling                                                               29% 

 

Interne audit: Nulmeting december 2012 
 
Aanleiding tot de nulmeting zijn signalen m.b.t. de terugloop van de onderwijskwaliteit c.q. de leeropbrengsten 
van de school. Doel van de nulmeting is een actueel en zo volledig mogelijk kwaliteitsbeeld van de school met 
aangrijpingspunten voor de borging en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De centrale vraagstelling 
luidde: hoe ziet de ontwikkeling van de leerresultaten op de school eruit en wat is de relatie met de kwaliteit van 
het onderwijsproces? Deze nulmeting is uitgevoerd door BMC in december 2012. 
Er is een plan van aanpak opgesteld met speerpunten m.b.t. leerstofaanbod, onderwijstijd, pedagogisch-didactisch 
handelen en in het systeem van leerlingenzorg. Deze acties zijn uitgevoerd. 
 
Huidige stand van zaken: 
Door teamleren, professionalisering en een open communicatie is het team er in geslaagd de opbrengsten te 
verhogen en opbrengst gericht werken goed te integreren. Het team heeft d.m.v. speerpunten een stappenplan 
opgezet om hierin verder te verfijnen. In hoofdstuk 4 zijn de doelen voor de komende jaren opgenomen.  

 

Trendanalyse van de citotoetsen in januari en in mei de afgelopen drie jaar 
 
De gegevens van de trendanalyse komen terug op diverse niveaus: leerlinggebonden, groepsgebonden, school 
gebonden en bovenschools bij het IB-netwerk en het DAT. De belangrijkste kenmerken van opbrengstgericht 
werken zijn geïmplementeerd in ons onderwijs. N.a.v. deze analyse wordt beleid geëvalueerd en opgesteld. Dit is 
terug te vinden in het schoolplan en komt aan de orde in teamvergaderingen en gesprekkencyclus. 

Spelling: blijft een aandachtspunt, vooral de groepen 3,4 en 5 die net op niveau zijn. De nieuwe aanpak van 
kansrijke combinatie groepen werkt in de bovenbouwgroepen. Belangrijk aandachtspunt is een goede instructie, 
met aandacht, waarom en wanneer, bepaalde regels toegepast moeten worden. Leerlingen moeten dit ook  
kunnen verwoorden. 
Woordenschat: het tweede aandachtspunt waar veel aandacht aan besteed is. Alle groepen zitten boven niveau. 
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Begrijpend lezen: Nieuwsbegip XL is pas ingezet voor begrijpend lezen. De resultaten zijn goed: iedere groep ligt 
een half jaar of meer boven niveau. Er is een borgingsdocument opgesteld met een kijkwijzer. Voor schooljaar 
2015-2016 staat het maken van een groepsplan begrijpend lezen gepland. 
DMT: dit blijft een zwak punt vooral in de onderbouwgroepen. Het lezen van losse woorden op tijd kost veel 
leerlingen moeite. De leerlingen groeien wel maar het resultaat ligt onder niveau. Het AVI lezen gaat beter. Lezen 
blijft een speerpunt. 
Rekenen: Het niveau van de methode Wizwijs ligt beduidend hoger dan de oude methode. Alle groepen zitten 
boven niveau. De resultaten gaan omhoog door het modelen, “voordoen” in de presentatie en het inoefenen. Ook 
het benoemen van doelen, het evalueren en reflecteren gaat zijn vruchten afwerpen.  
 

Cito-scores eindtoets basisonderwijs 2011 – 2014 

 2011 2012 2013 2014 

Cito-score  533,7 532,7 531,1 536,1 

 
 

Oordeel Onderwijsinspectie: Inspectierapport 2014 

 
Citaat vanuit rapport bevindingen stelselonderzoek mei 2014 
“Algemeen beeld: 
Op basisschool de Elsenhof is de kwaliteit van het onderwijs op de meeste onderzochte indicatoren op orde. De 

school heeft het afgelopen jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt door gericht te werken aan het versterken van 

het didactisch handelen en meer gediffentieerd onderwijsleerproces in te voeren. Daarnaast heeft de school  haar 

aanbod voor begrijpend lezen  vernieuwd en is de kwaliteit vanhet beredeneerd aanbod van de groepen 1 en 2 voor 

het onderwijs in Nederlandse taal en rekenen en wiskunde als speerpunt aangepakt. Dit heeft er toe geleid dat de 

tussenopbrengsten voor diverse groepen en leergebieden en de eindopbrengsten van 2014 significant verbeterd 

zijn. Verder beoordeelt de inspectie alle onderzochte indicatoren voor het onderwijsaanbod, de leertijd, het 

schoolklimaat en de afstemming als voldoende. Ook het didactisch handelen van de leraren is van voldoende 

kwaliteit. De structuur van de zorg en de begeleiding is, evenals de signalering van zorgleerlingen , ook van 

voldoende kwaliteit. De uitvoering van planmatige zorg, als ook de wijze waarop de leraren de aard van de zorg 

vaststellen en de verleende zorg evalueren, zijn nog voor verbetering vatbaar. Dit geldt ook voor twee indicatoren 

van de kwaliteitszorg, namelijk de evalutie van het onderwijsleerproces en de zorg voor de kwaliteit voor 

burgerschap en sociale integratie. De overige onderzochte indicatoren van dit kwaliteitsaspect zijn als voldoende 

beoordeeld." 

 

Interne en externe analyse:  
 
Sterkte  

 
Zwakte 

 Iedereen is welkom en telt mee. 

 We staan open voor verbeteringen en nieuwe 
ontwikkelingen en weten van aanpakken. 

 We hebben een open houding naar elkaar en naar 
ouders.  

 We hebben een mooi ruim gebouw dat sfeervol is 
en rust uitstraalt. 

 Sociale vaardigheden vinden we belangrijk en 
worden in iedere groep aangeboden.  

 De opbrengstanalyses laten zien dat we op een 
goed niveau werken. We zijn trots op onze 
opbrengsten, dit laten we graag zien. 
 

 We zijn (soms ook opgelegd) met veel 
ontwikkelingen tegelijk bezig. 

 Implementatie, evaluatie en borging kunnen we 
nog meer verbeteren. 

 Evaluatie en feedback t.o.v. leerlingen kunnen we 
beter inzetten. 

 We kunnen nog scherper kijken naar onze eigen 
organisatie m.b.t. de ontwikkelingen en 
beleidskeuzes en professionele reflectie.  
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Kansen  Bedreigingen 

 Kansrijke combinatie groepen. 

 Ruimte school: deze maximaal inzetten voor 
groepsoverstijgend leren en combinatie groepen. 

 De goede sfeer en gastvrijheid. 

 Opbrengstgericht werken nog beter en duidelijker 
benutten. 

 Communicatie met ouders: Weten wat zij 
belangrijk vinden en daarnaar handelen 

 Integrale Kind Centra realisatie in ons gebouw: 
samenwerking met Voor- en Vroegschoolse 
educatie , Theek 5 en de dorpsgemeenschap 

 Krimp aantal geboortes c.q. gebrek aan de bouw 
van nieuwe woningen in het dorp 

 De snelle digitale en maatschappelijke 
ontwikkelingen en de daarbij horende 21 century 
skills. 

 Geen jonge leerkrachten en scheve verhouding 
man /vrouw. 

 Afhankelijkheid van anderen m.b.t. snelheid 
internet. 

 Regelgeving overheid. 
 

  

Richtlijnen vanuit strategisch beleidsplan bestuur 
Onderwijskundig beleid  
De scholen werken opbrengstgericht en er is steeds meer aandacht voor een resultaatgerichte cultuur. Er zijn 
meetbare doelstellingen geformuleerd voor de eigen klas en de eigen school.  
Er verscheen een format en is er een werkwijze bepaald om SKOD-breed niet alleen de opbrengsten te analyseren 
maar ook de effecten van deze analyse na te gaan. Dit leidt tot collegiale uitwisseling van kennis en ervaringen.  
Door de introductie van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus hebben alle scholen ondersteuningsprofielen 
opgesteld.  
Er zijn Plusklassen en Doeklassen gevormd waarin meer maatwerk kan worden geboden aan leerlingen. Dit is 
gerealiseerd in samenwerking met de stichting Dongemond College voor voortgezet onderwijs.  
Er is gewerkt aan de houding en bewustwording bij leerlingen en leerkrachten om het belang van Informatie- en 
communicatietechnologie (ICT), de mogelijkheden daarvan in het onderwijs te versterken. Datzelfde geldt voor de 
inzet van social media. Niettemin vergt ICT onze blijvende aandacht. 
Huisvesting en organisatie  
De afgelopen jaren is onze school functioneel en bouwkundig aangepast; vooral het binnenklimaat en 
asbestsanering kregen extra aandacht. Er zijn bouwkundige aanpassingen gedaan aan de aula en het groepslokaal 
2-3, t.b.v. de functionaliteit en het samenwerkend leren. Tevens zijn de behandelruimtes opgeknapt en heeft de 
school een mooie frisse kleur gekregen. 

Ondersteuningsplan Basisondersteuning 
De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten. Deze hebben we beschreven in het 
ondersteuningsplan: 

1 Onderwijs 
o Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving 
o De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen 
o Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de ontwikkelingsperspectieven 

van leerlingen 
o Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken 
o Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties 

2 Begeleiding 
o Voor bepaalde leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld 
o De school draagt leerlingen zorgvuldig over 
o Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning  

3 Beleid 
o De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg 
o De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld 
o De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid zo nodig aan 

4 Organisatie 
o De school heeft een effectieve interne zorgstructuur 
o De school heeft een effectief zorgteam 

5 Resultaten  
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Wat wij ervan vinden tegen de achtergrond van onze missie, visie, doelstellingen 
We hebben een nulmeting laten uitvoeren om te achterhalen waar onze zwakke plekken zitten. Deze hebben we in 
beeld en inmiddels hebben we een aantal speerpunten geformuleerd waaraan we gaan werken. Er is een strak 
plan uitgezet op het gebied van leerlingenzorg. Sinds januari 2012 werken we met een opbrengstenanalyse waarbij 
we het leerlingvolgsysteem gebruiken.  
Er is een start gemaakt met groepsplannen, groepsoverzichten, groeidocumenten voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeftes, een afwijkende leerweg en analyses van leerlingresultaten. We zijn een goede weg 
ingeslagen. We kunnen zeker nog verder groeien. Vooral het kunnen interpreteren en het leerkracht handelen 
afstemmen op de voorliggende analyses uit resultaten en gesprekken zijn nog ontwikkelpunten. 
Tevens is er een speerpunt gestart m.b.t. het werken volgens het Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie 
(IGDI) model. Het IGDI model staat voor doelgericht onderwijs, zorgvuldig met tijd omgaan, veel voorbeelden 
gebruiken en veel voordoen, actieve betrokkenheid leerlingen, onderwijs op maat, realiseren gedifferentieerd 
onderwijs. Feedback speelt daarbij een belangrijke rol. Steeds meer leerlingen die zorg nodig hebben blijven op 
onze school. Dat zal steeds meer vragen van de leerkracht en de leerling. Het zal van alle geledingen van de school 
een andere inzet vragen. De Intern begeleider heeft in dit proces een belangrijke sleutelpositie.  

 

Ondersteuningsdeskundigheid (intern en extern) 
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Hoofdstuk 3: ·Missie en visie  
 

Missie: 
 
Samen bereiken we meer 
Ons doel is het bieden van inspirerend onderwijs, zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden van de 
leerlingen, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Uitgangspunt is dat we met elkaar, leerlingen, 
leerkrachten en ouders de verschillende kwaliteiten van onze leerlingen zo positief en optimaal mogelijk leren 
ontdekken en benutten. Hierdoor kunnen zij gelukkig en zelfstandig functioneren in de sociale en 
maatschappelijke context. Samenwerken en van elkaar leren vinden we belangrijk. We werken binnen een veilige 
en stimulerende leef- en werkomgeving voor kinderen én personeel. Hierbij gaan we uit van gezamenlijke 
verantwoordelijkheden.  

 

 Visie en kernwaarden: 
 

 
Duidelijkheid: 

 
1. Wij zijn duidelijk en bieden 

structuur. 
2. Wij communiceren duidelijk, open, 

eerlijk en respectvol.  
3. Wij zijn transparant. 
4. Wij zijn duidelijk over onze 

mogelijkheden en onmogelijkheden. 
5. Wij stellen regels. 
6. Wij maken afspraken met elkaar: 

collegae, leraar / kinderen, kinderen 
/ ouders, school / ouders  

7. Wij houden de school netjes en 
ordelijk. 

8. Wij bekijken samen met ouders of 
een passend onderwijsarrangement 
te bieden is.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maatschappij: 
 

1. Wij staan midden in de gemeenschap 
van Wagenberg. 

2. Wij staan open voor samenwerking 
met verenigingen. 

3. Wij werken samen met partners in de 
opvoeding zoals bibliotheek, 
peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, 
Voortgezet Onderwijs. 

 
Veiligheid en geborgenheid: 

 
1. Wij werken samen aan een veilig 

pedagogisch klimaat 
2. Wij zorgen ervoor dat wij ons thuis 

voelen.  
3. Wij gaan in gesprek met elkaar. 
4. Wij moedigen elkaar aan te 

ondernemen en te ontdekken. 
5. Wij geven elkaar complimenten en 

positieve feedback 
6. Wij leren zelfstandig te werken en 

waar nodig elkaar te helpen 
7. Wij houden rekening met verschillen 
8. Wij zien ouders als partners die 

achter de uitgangspunten van de 
school staan. 

 
Resultaat gericht: 

 
1. Wij stellen als doel dat we gelukkig 

en zelfstandig kunnen functioneren 
als mens in de sociale en 
maatschappelijke context.  

2. Wij willen vaardigheden en kennis 
eigen maken. 

3. Wij formuleren heldere en concrete 
doelen. 

4. Wij werken in kleine stappen. 
5. We werken daarbij met heldere 

tussendoelen. 
6. Wij stimuleren ontdekkend leren. 
7. Wij zorgen voor een 

onderwijsaanbod gericht op de 
onderwijsbehoeften. 

8. Wij creëren kansen zodat we zelf de 
verantwoordelijkheid nemen voor 
ons leerproces. 
 

 
Samen: 

 
1. Wij hebben behoefte aan 

kennisdeling en samenwerking 
2. Wij werken aan het samen. 
3. Wij werken samen en ondersteunen 

elkaar. 
4. Wij delen informatie en 

praktijkervaring. 
5. Wij leren te werken met vormen van 

tutor leren en samenwerkend leren. 
6. Wij nemen de informatie van ouders 

serieus. 
7. Wij vragen de ouders hun expertise 

met ons te delen. 
8. Wij maken gebruik van de expertise 

van onze partners en netwerken. 

 

 

Visie 

Leerlingen 

Ouders Team 
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Hoofdstuk 4: ·Onderwijs en kwaliteit 
4.1 Beleid algemeen: Strategische beleidsthema’s SKOD breed 
Hoe gaan we nu verder?  
Op basis van de opgedane inzichten – verkregen uit analyses, onderzoek en gesprekken met ouders en mensen uit 
de hele organisatie van SKOD – zijn in het strategisch beleidsplan van het bestuur vijf strategische beleidsthema’s 
opgenomen. De primaire taak van onze school blijft: goed onderwijs verzorgen en daarbij voldoen aan de 
inspectiekaders en ons gemeenschappelijk referentiekader. Op vijf gebieden – de thema’s – wordt een duidelijke 
focus gelegd en zullen er met de vijf andere scholen van het bestuur gezamenlijk extra stappen gezet worden.  
 
De thema’s zijn: 

Thema 1: Investeren in medewerkers 
Dit thema is verder uitgewerkt in hoofdstuk 5. 

 

Thema 2: Educatief partnerschap  
Dit thema is verder uitgewerkt in hoofdstuk 6. 
 

Thema 3: Brede ontwikkeling en vernieuwend leren 
Waarom is dit belangrijk? 
Van oudsher geven wij kinderen een brede en gedegen basis mee. De school is de plek waar zij zich ontwikkelen, 
zodat ze kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs. Daarnaast ontwikkelen ze op school sociale 
vaardigheden – en besef van algemeen geldende waarden en normen – om te functioneren in de samenleving. 
Veranderingen maken het nodig te bezien of ons onderwijsaanbod nog voldoende aansluit. Wat vraagt de 
samenleving van morgen? We zien dat onze leerlingen in de kenniseconomie van de 21ste-eeuw andere 
vaardigheden nodig hebben. Verder legt de overheid meer nadruk op cultuureducatie en techniekonderwijs. Een 
rijk aanbod van cultuur en techniek stimuleert onderzoekend en ontdekkend leren, zodat leerlingen hun 
creativiteit aanwenden. Door structureel aandacht te besteden aan vaardigheden die nu en in de toekomst 
belangrijk zijn, bereiden wij kinderen voor op een zinvolle plek in de samenleving. Naast de vernieuwing in het 
curriculum bestaan er ook plannen voor realisatie van één of meerdere Integrale Kindcentra in de gemeente 
Drimmelen. Een integraal kindcentrum wil verschillende functies (onderwijs, zorg, opvang, ontwikkeling) op één 
locatie aanbieden en vanuit één krachtige pedagogische omgeving. Realisatie hiervan zal effect hebben op de 

schoolorganisatie. 
 
Wat willen we bereiken? 
We willen meer investeren in de vernieuwing van onderwijsinhoud, professionele nieuwsgierigheid naar innovatie 
en een op ontwikkeling gerichte cultuur. Wat betekenen de 21eeuwse vaardigheden voor ons onderwijs, didactiek 
en toetsing? Wij stimuleren ontdekkend leren en creëren kansen zodat we zelf de verantwoordelijkheid nemen 
voor ons leerproces. Dit brengen we in de praktijk met de kansrijke combinaties en met het interactief 
gedifferentieerd directe instructiemodel. Ook betekenisvol leren wordt gestimuleerd. Informatie- en 
communicatietechnologie (ICT), wetenschap en techniek maken daar zeker deel vanuit. 
Naast de vernieuwing in het curriculum bestaan er ook plannen voor de realisatie van “Integraal Kind Centrum” in 
Wagenberg. Het doel is om vanuit één pedagogische/educatieve visie een integraal programma te ontwikkelen 
voor onderwijs, opvang en ontwikkeling. In het plan komen aspecten als organisatie, huisvesting, personeel, 
financiën en juridische samenwerkingsvorm aan bod. Een werkgroep gaat op bovenschools niveau een plan 
beschrijven en op een van de bassischolen van SKOD zal een pilot gestart worden. De pilot gaat  2015-2016 van 
start. Wij als school willen een integraal kindcentrum met daarin de verschillende functies (onderwijs, zorg, 
opvang, ontwikkeling) op één locatie aanbieden en vanuit één krachtige pedagogische omgeving. Het zal een 
stimulerend perspectief voor een breder aanbod en bredere ontwikkeling van kinderen gaan bieden. Realisatie 
van de plannen zal zeker effect hebben op de schoolorganisatie. Met name in ons dorp de voorschoolse opvang 
waarborgen en uitbreiden naar meerdere dagdelen is een hoofddoel. Mogelijkheden voor 3-jarigen om onderwijs 
te volgen zullen onderzocht worden. Ook de integratie tussen voor en naschoolse opvang zal gestalte gaan krijgen. 
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Thema 4: Identiteitsontwikkeling 
Wat willen we bereiken?  
We willen onze kernidentiteit opnieuw formuleren. Enerzijds door invulling te geven aan een brede benadering 
van het begrip identiteit. Anderzijds door onze kernwaarden te laden in concreet waarneembaar gedrag (voor 
ouders, leerlingen en medewerkers). Zo creëren we een gemeenschappelijk kader. Dat geeft richting aan ons 
dagelijkse gedrag en biedt een legitimatie en verantwoording naar onze externe omgeving: waar staat een school 
van SKOD nu precies voor?  
Hoe gaan we dit bereiken?  
Een bovenschoolse projectgroep stelt een nieuwe identiteitsnotitie op. Alle scholen zijn uitgenodigd  input te 
leveren. Het ligt voor de hand dat de resultaten in de periode 2015-2019 tot uitdrukking komen in de scholen:  

 Alle scholen gaan de kernwaarden laden in concreet gedrag op drie niveaus:  ouders, leerlingen en 
medewerkers. De resultaten worden bovenschools uitgewerkt en vertaald naar een handzame vorm.  

 Het gemeenschappelijk kader is niet vrijblijvend; het is een onderdeel van het teamoverleg en de 
gesprekkencyclus.  

 De ‘zekerheden’ van SKOD worden helder beschreven en via de communicatiemiddelen van de scholen 
uitgedragen.  

 

Thema 5: Gebruik van Informatie- en communicatietechnologie  (ICT) versterken 
Wat willen we bereiken?  
Vanuit onze visie op ICT willen we leerlingen voldoende competenties en vaardigheden bijbrengen, zodat zij na de 
basisschool verantwoorde stappen kunnen zetten en er een ‘doorgaande lijn’ is naar het voortgezet onderwijs. 
Voorwaarde daarbij is dat leerkrachten ICT- en mediavaardig zijn. De afgelopen jaren is er al veel geïnvesteerd in 
ICT in het onderwijsproces en ondersteunende processen.  
We hebben didactische en pedagogische vaardigheden bij veel leerkrachten op een gewenst basisniveau gebracht. 
Onze ambitie reikt echter verder. Wij willen een goede balans vinden tussen de behoeften van leerlingen en de 
samenleving, de schoolcultuur en beschikbare financiën. In de continue stroom van nieuwe toepassingen is niet 
altijd duidelijk wat wel en niet werkt; stap voor stap willen we haalbare en realistische keuzes maken.  
Hoe gaan we dat bereiken?  
We willen de kwaliteit en het gebruik van ICT versterken op drie gebieden:  
1. Onderwijs  

In de gesprekkencyclus zijn ICT-competenties een vast thema.  

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De digitale ontwikkelingen gaan zo ontzettend 

snel, je moet instappen om deze trein bij te kunnen houden. Het onderwijs heeft ook een ICT wagon eraan 
hangen. Zonder ICT geen hoogwaardig onderwijs van deze tijd. Het moet terugkomen op alle niveaus binnen 
het onderwijs. Voor de dagelijkse praktijk betekent dit: Het voorbereiden van de lessen met gebruikmaking 
van ICT, het internet als bron van informatie, multimedia als middel om informatie te verkrijgen en te delen, 
software om de leerstof in te oefenen, digibord om de lessen mee te geven, notebooks/tablets om mee te 
verwerken, het aanleren van gewenst internetgedrag en het leren omgaan met programma's als word, 
PowerPoint. 
Aansluitend bij de vaardigheden die de kinderen in de toekomst nodig zullen hebben, is het van belang hierop 
aan te sluiten in het aanbod binnen de lessen. Digitale media gebruiken in de lessen is essentieel alsmede het 
gebruiken van media op een verantwoorde manier. ICT bij kennisoverdracht d.m.v. digitale lesmethoden en 
internet. ICT gebruik bij kennisconstructie door het gebruik van oefensoftware bij de diverse vakken, 
verwerkingsopdrachten behorende bij de digitale en gewone methoden, internet gebruiken als bron, het 
leren werken met de office programma’s word en PowerPoint. Om dit alles te bereiken is het noodzakelijk 
voldoende computers voor handen te hebben. Streven is om de 30 notebooks van nu uit te breiden naar 60 
notebooks / tablets begin 2016. 
Om de ICT vaardigheden van alle personeelsleden in kaart te brengen en op peil te houden zal er aan de hand 
van een meetinstrument in beeld worden gebracht of het ICT niveau op peil is en indien nodig zal dit met 
scholing worden bijgesteld. Voor beginnende leerkrachten zal er binnen de sollicitatieprocedure een 
basisniveau vastgesteld worden op het gebied van ICT om ervoor te zorgen dat de kwaliteit op niveau blijft. 
Iedere dag gebruiken alle groepen het digibord bij het geven van hun lessen. De kennis over het bordgebruik, 
de mogelijkheden van didactische hulpmiddelen binnen en naast de lesmethoden zijn van essentieel belang 
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voor ons onderwijs. Structureel good practice voorbeelden geven aan elkaar in vergaderingen, leren van 
elkaar door het gebruik van kijkwijzers en overlegmomenten dragen ertoe bij dat we het bord zo goed 
mogelijk kunnen gebruiken. 
Het volgen van nascholing, bv de ICT praktijkdag en bijeenkomsten over digitale lesmethoden zijn nodig om 
voldoende kennis in huis te hebben. 

2. Bedrijfsvoering  
We investeren in modernisering van bestaande ICT-systemen, digibordsoftware en administratieve 
pakketten. Geleidelijk nemen mobiele apparaten de plaats in van vaste. Uitgangspunt is zo veel mogelijk 
uniformiteit, standaardisering en doelmatigheid. In softwarepakketten en het administratiesysteem.  

3. Communicatie  
Naast de huidige vormen van informatievoorziening komt er een communicatieplatform (Ouderportaal), 
waarin mogelijkheden worden gezocht om helder en direct met ouders te communiceren over organisatie en 
resultaten. Daarnaast willen we social media meer gaan inzetten in de externe communicatie. We willen 
kinderen helpen om op een verstandige manier om te gaan met ICT en social media door hen ICT-
geletterdheid en mediawijsheid (=digitaal burgerschap) bij te brengen. We willen dat collega’s ICT vaker 
gebruiken voor het delen en ontwikkelen van kennis, ervaringen en specialisme. 

 

Specifieke doelen  voor Bs. de Elsenhof:   

Wat willen we bereiken?   
Bs. de Elsenhof is zich aan het omvormen door de formatie van kansrijke combinatiegroepen. We zien heel veel 
mogelijkheden en voordelen bij dit concept. Hierbij steken we in op het verminderen van het aantal instructies, 
het waarborgen van de kwaliteit van de instructie en het verbreden van interactief en sociaal leren. Dit door 
vakken en/of jaargroepen met elkaar te verbinden, leerlijnen te clusteren om zo te zorgen voor hoge opbrengsten. 
Maar ook om rust, ruimte en overzicht te krijgen. Het functionele en gezellige schoolgebouw is toegerust om het 
bovenstaande optimaal te realiseren. Met de mogelijkheid om de werkruimtes en werkplekken te vergroten of te 
verkleinen, dus flexibel en gedifferentieerd in te zetten, biedt dit overzicht en vele mogelijkheden voor zowel 
leerling als leerkracht. 
Onze school is ambitieus. We halen graag het optimale uit ieder kind, op alle gebieden. We springen in op de 
verschillende behoeften van onze leerlingen en geven daar waar nodig extra steun. We nemen kleine stappen en 
stellen heldere doelen. Het is van belang dat kinderen de kans krijgen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
leerproces. Om goed voorbereid te zijn op het digitale tijdperk wordt gebruik gemaakt van diverse digitale 
lesmethodes en ICT middelen zoals digibord en notebook. We realiseren ontdekkend leren daar waar mogelijk. 
Kinderen kunnen zo veel opsteken van elkaar, daarom zijn tutorleren en samenwerkend leren vaste vormen in 
onze onderwijspraktijk. Ook leerkrachten wisselen onderling kennis uit. Samen met de ouders proberen we zo veel 
mogelijk de handen ineen te slaan. Onze lijfspreuk is dan ook “Samen bereiken we meer”. 

Concrete acties: 

 Kansrijke combinatie groepen verder uitwerken op het gebied van rekenen en  taal en lezen. 

 Begrijpend lezen en het vak Oriëntatie op jezelf en de wereld concreet omschrijven en borgen. 

 Integraal kind centrum verder gestalte geven. Op dit moment huist de Peuterspeelzaal  en de Buitenschoolse 
opvang al in het gebouw. We gaan bekijken waar we elkaar meer kunnen vinden. De mogelijkheid om 3-
jarigen deel te laten nemen aan het onderwijs onderzoeken en uitwisseling van personeel.  

 Informatie- en communicatietechnologie ICT: de ontwikkelingen van digitale methodes goed volgen en 

inzetten waar behoefte aan is.  

 Een communicatieplatform opzetten. 

 Coöperative werkvormen verder uitbreiden. 
 

4.2 Onderwijs 

Onderwijs- en leerstofaanbod 

Algemeen. 
Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in verbetering van het onderwijsaanbod. In het schooljaar 2011-2012 is de 
technisch lees methode Estafette geïmplementeerd. Schooljaar 2012-2013 is de rekenmethode Pluspunt 
vervangen door de methode Wizwijs. Voor begrijpend lezen is de methode Nieuwsbegrip XL ingevoerd. Schooljaar 
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2013-2014 hebben we voor de groepen 1-2 de methode Schatkist lezen in zijn totaliteit ingevoerd en voor 
Rekenen de methode Wizwijs. Tevens is er de methode gym basislessen bewegingsonderwijs ingevoerd. Schooljaar 
2014-2015 zijn de methodes aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde vervangen door de digitale methodes 
Grenzeloos, Binnenstebuiten en Eigentijds. Ook zijn we een pilot gestart met de methode Engels voor alle 
leerlingen. Op dit moment voldoet het onderwijsaanbod en jaarlijks zullen we bezien of bestaande methodes aan 
vervanging toe zijn. Alle methodes voldoen aan de kerndoelen. 

ALGEMEEN DOEL KOMENDE 4 JAAR: 
 Aandacht voor denk- en leerstrategieën en feedback tijdens de instructie, zelfstandige verwerking, 

samenwerking en de nabespreking. 
 Evaluatie in een logboek (digitaal) waarin het resultaat van de lessen worden geëvalueerd met vervolgacties 

naar de volgende lessen. Hierdoor wordt duidelijk of de lessen goed op elkaar voortbouwen en aansluiten op 
de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  

Vakgebieden:  

 2014-2015 
Hier staan we: 

DOEL KOMENDE 4 JAAR  
Dit willen we bereiken: 

Rekenen en wiskunde:  
 

 Groepen 1-2 Methode Wizwijs en 
schatkist 

 Groep 3-8 Methode Wizwijs. Deze is 
geborgd. 

 De rekenmethode i.s.m. 
begeleiders inpassen in de 
kansrijke combinatie gedachte. 

 Niveau behouden. 

Het technisch lezen.  Gestructureerd  werken aan het 
voorbereidend taal en lees onderwijs 
met Schatkist. 

 Technisch lezen aan de hand van de 
methode ‘Veilig leren lezen 

 Voortgezet technisch lezen: 
methode Estafette. Deze is geborgd 
en aangepast aan de kansrijke 
combinatie doelstellingen. Hierin is 
het BAVI lezen geïntegreerd. 

 Begrijpend en studerend lezen 
Nieuwsbegrip XL is geborgd 
 

 Ontwikkelingen volgen en twee 
ankers per periode aanbieden. 

 Methode evalueren en mogelijk 
overgaan tot vernieuwing van 
deze methode. 

 Lezen: variatie voor groep 3 
uitdagend lezen.  

 Drie minuten toets (DMT) op peil 
brengen. 

 Ingezette opbrengsten behouden 
en borging bijstellen en uitvoeren 

 Leeromgeving rijker en 
uitdagender inrichten m.b.v. 
aanschouwelijke en stimulerende 
materialen. 

Taal /Spelling  
 

 Methode Taal in beeld is niet 
uitdagend vinden zowel leerlingen 
als leerkrachten.  

 Spelling in beeld wordt aangepast 
aan de kansrijke 
combinatiedoelstellingen. 

 Aanpak taal rijker en uitdagender 
maken.  

 Bezinnen op de invoering van een 
nieuwe methode voor taal en 
spelling. 

 Borgingsdocument opstellen 

 Een coördinator aanstellen 

Engels  
 

 Gestart met pilot Engels “Groove 
me” een digitale methode. Voor alle 
groepen. 

 Borgingsafspraken opstellen 

 Een coördinator aanstellen 

 Besluit nemen of er structureel 
met Engels gewerkt wordt in 
groep 1 t/m 6 

Wereld oriënterende vakken:  
 

Pilot digitale methodes gestart. 
Binnenstebuiten =Natuur 
Eigentijds =geschiedenis 
Grenzeloos = aardrijkskunde 

 Ontwikkelingen digitale methodes 
nauwlettend in de gaten houden. 

 Borgingsafspraken opstellen 

 Een coördinator aanstellen 

 Resultaten nauwlettend in de 
gaten houden 
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Sport en beweging  
 

Groepen 1-2 ontwikkelingslijnen grove 
motorische ontwikkeling.  
Groepen 3 t/m 8 methode basislessen 
bewegingsonderwijs.  
 

 ALO studenten ( Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding ) en Pabo 
studenten (Pedagogische 
academie voor Basis Onderwijs)  

 Het programma Kidssport wordt 
de komende 4 jaren toegepast. 
Elke 3e les een gastles verzorgt 
door een vereniging. 

Techniek Sinds 2011 zijn we een Verbreding 
Techniek basisschool.(VTB) . over de 
groepen zijn techniekkisten verdeeld  

 de ontwikkelingen volgen en 
inzetten in  het onderzoekend 
leren. 

ICT Werken met basispoort en digipodium 
zodat leerlingen snel kunnen werken 
met programma’s. 
Nieuwe methodes oriëntatie op jezelf 
en de wereld en Engels  

 Implementatie digitale methodes. 

 Leerlingvaardigheden vergroten 
 

Inspectie indicatoren: 

 2014-2015 
Hier staan we: 

DOEL KOMENDE 4 JAAR  
Dit willen we bereiken: 

Schoolklimaat 
 

 1x per 2 ½ jaar bevraging 
veiligheidsbeleving van leerlingen en 
leraren, ouders. 

 Incidentenregistratie. 

 Duidelijke schoolregels. 

 Sociale vaardigheid (SoVa) 
trainingen blijven geven. 

 Najaar 2015 leerling, ouder en 
team tevredenheidsonderzoek, 
herhaling na 2 ½ jaar = voorjaar 
2018 

Didactiek, klassenmanagement 
 
 

 We hanteren een taakgerichte 
werksfeer. Sinds 2013-2014 een 
doorgaande lijn gecreëerd door 
afspraken te borgen: 

 Voorspelbaarheid d.m.v. dagritme 

 Afspraken m.b.t. uitgestelde 
aandacht en nakijken . 

 Werken met het IGDI model m.b.t. 
de instructie. 

 Toepassen van coöperatieve 
werkvormen. Kinderen werken in 
tweetallen of groepjes werken. De 
kinderen zoeken samen naar een 
oplossing en helpen elkaar.  

 Feed up (wat is je doel?),  
Feedback ( hoe gaat het nu? ),  
Feed forward ( hoe kun je nog 
beter je doel behalen?) tijdens op 
het leerproces van de leerlingen 
toepassen. 

 Afstemmen op elkaar  en de 
interactie van de leerlingen over de 
gekozen aanpak.  

 De leerlingen verantwoordelijkheid 
voor hun eigen leerproces geven. 

 Zelfstandigheid van de leerlingen: 
zorgen voor een gestructureerde 
doorgaande lijn. 

 Coöperatieve activerende 
werkvormen verder uitbreiden. 

Onderwijstijd  
 

 940 uur per leerjaar.  

 Een schoolweek duurt 24,40 uur. 

 Vastgesteld lesrooster met 
verschillende vakgebieden met tijd 
naarmate belangrijkheid. 

 Meer tijd voor begrijpend lezen. 

 Geen tijdsverspilling. 

 Zelfstandig werken is  zichtbaar 
tijdens alle vakken. Doel 
verduidelijken aan leerlingen. 

 Afstemming in dag-/weekplanning. 

 Tijd inzetten als beleidsinstrument 

 Afstemming lesdoel en beschikbare 
tijd. 

 Veel afwisseling tussen uitleg en 
begeleiding. 
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Zorg/ondersteuning en begeleiding 

Passend onderwijs:  
De visie op Passend Onderwijs, zoals geformuleerd door het samenwerkingsverband (ondersteuningsplan), wordt 
door onze school geïmplementeerd en wordt steeds na 4 jaar geactualiseerd.  
Het verwijzingspercentage van onze school blijft onder de 2%.  
We werken in het verlengde van de afspraken binnen het Regionaal Samenwerkingsverband (RSV) 30.03 volgens 
het concept van het handelingsgericht werken. Dit is terug te vinden in het ondersteuningsplan en komt aan de 
orde in teamvergaderingen en gesprekkencyclus. 
Ons toekomstig beleid zal er dan ook op gericht blijven die stappen te nemen die nodig zijn om de school met haar 
leerkrachten en leerlingen goed te laten functioneren binnen het ondersteuningsconcept. Vanzelfsprekend zullen 
we de kwaliteit en doorgaande lijn op het gebied van leerlingenondersteuning handhaven, bewaken en daar waar 
nodig verbeteren. We stemmen ons onderwijs af op de individuele behoefte van de leerlingen. We gaan er vanuit 
dat die verschillen in onderwijsbehoefte (instructie, leertijd, belangstelling etc.) er al zijn bij aanvang van de 
schoolse periode. Verwijzingen naar het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) komen alleen dan voor wanneer wij geen 
mogelijkheden meer zien om een leerling te begeleiden. Van belang is dat de ondersteuning die aan leerlingen 
wordt gegeven een doorlopend proces is. Aan het eind van elk schooljaar worden alle leerlingen van de groep 
doorgesproken met de ontvangende leerkracht. De groepsplannen en groeidocumenten worden over het 
schooljaar heen gepland naar het volgende schooljaar. 

Beschrijving Handelingsgericht werken – systematisch volgen van leerlingen 
We werken met de Handelingsgerichte werkcyclus ( HGW). Deze cyclus is een hulpmiddel om de zorg op 
groepsniveau en individueel concreet te maken. Op groepsniveau benoemt de leerkracht de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen in een groepsoverzicht. Vanuit de onderwijsbehoeften uit het groepsoverzicht wordt het 
groepsplan gemaakt.  
Deze cyclus van handelingsgericht werken kent vier fasen: 
1. Signaleren. Onder andere het signaleren van onderwijsbehoeftes en het volgen van resultaten. 
2. Analyseren. Hieronder valt het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
3. Plannen. De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en een groepsplan opstellen. 
4. Realiseren. Het groepsplan in de praktijk uitvoeren.  
 
We gaan uit van de 7 uitgangspunten en kunnen we een praktische relatie leggen naar de eigen werksituatie.  
Dat betekent dat we: 

 gemotiveerd zijn en competenties ontwikkelen om de algemene en specifieke onderwijsbehoeften van 
kinderen te begrijpen en verwoorden. 

 lessen ontwerpen en geven, waarin we gedifferentieerd werken vanuit onderwijsbehoeften. 

 werken met een groepsoverzicht om een totaalbeeld te krijgen van hun groep. 

 werken met groepsplannen, waarin kinderen geclusterd worden die met en van elkaar kunnen leren. 

 in staat zijn om naar elkaar te luisteren en vragen aan elkaar te stellen. 

 reflecteren op ons eigen handelen en kunnen omgaan met het geven en ontvangen van feedback. 

 in denken en werken van reactief naar pro-actief werken vanuit onderwijsbehoeften.  

Onderwijs en ondersteuning:  

1
e
 Basisondersteuning: handelen in de klas: Elke leerkracht volgt de leerlingen van zijn groep en legt de 

ontwikkelingen van de leerlingen vast. Op deze manier proberen we risicokinderen al zo vroeg mogelijk te 

onderkennen en te volgen.  

2
e
 Extra ondersteuning binnen de school: Risicoleerlingen worden volgens het stappenplan aangemeld bij de Ib-ers 

van de school. In het groepsplan komt planning, de te bereiken doelen, wie er bij de uitvoering van het plan 
betrokken zijn, hoe en wanneer de evaluatie plaats vindt.  

3
e
 Extra ondersteuning extern door Intern hulpverlener (IH’er), de ambulante hulpverlener ( AB’er) de remedial 

teacher( RT-er): Als problemen structureler van aard zijn of dreigen te worden wordt gebruik gemaakt van 
collegiale consultatie, ondersteuning extern en/of preventieve ambulante begeleiding. Onze intern begeleiders (Ib-
ers) worden bij hun taken ondersteund door een ondersteuningsteam, waarin de Intern hulpverlener, een 
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begeleider vanuit SBO “de Wissel” en op afroep andere extern deskundigen zijn opgenomen. Het 
ondersteuningsteam komt vier keer per jaar bijeen. Daarnaast voeren de intern begeleiders en de intern 
hulpverlener consultatiegesprekken met leerkrachten. Voor zowel het ondersteuningsteam als de 
consultatiegesprekken wordt het groeidocument ingevuld voor aanmelding van leerlingen. Deze formulieren zijn 
gebaseerd op de handelingsgerichte procesdiagnostiek. Ook eenmaal aangemelde leerlingen worden gevolgd 
totdat de noodzaak voor extra ondersteuning vervalt. 
4

e
 Verwijzing naar Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal onderwijs. Het groeidocument wordt aanmeldings klaar 

gemaakt. De leerling kan aangemeld worden bij: 

 Commissie Toelaatbaarheidsverklaring ( CTLV) van het Samenwerkingsverband: SBO (speciaal 
basisonderwijs), SO (speciaal onderwijs Rec 3 en Rec 4) 

 CVL: commissie van indicatiestelling (Rec 2) 
 

Leerlingen ondersteuning: 

 2014-2015 
Hier staan we: 

DOEL KOMENDE 4 JAAR  
Dit willen we bereiken: 

Evalueren van de resultaten v.d 
leerlingen.  

We analyseren en op basis daarvan 
wordt de aard van de zorg bepaald. 

We gaan deze zorg nog beter weg 
zetten in een gedifferentieerde 
weekplanning/ groepsplan. 

Planmatig uitvoeren zorg. Sinds 2012 werken we met de 
groepsplannen waarin de clusters en 
acties worden vastgelegd. 

De groepsplanbesprekingen worden 
gebruikt om steeds verder te 
verfijnen en de juiste ondersteuning 
te kunnen bieden. Iedere 10 weken 
komt dit aan de orde. 

Evalueren van de effecten. Iedere 10 weken evaluatie en 
bijstelling met ouders en Ib-ers.  

Observaties en diagnostische 
gesprekken gaan voeren met 
leerlingen  

Opstellen van een 
ontwikkelingsperspectief voor 
leerlingen met een afwijkende 
leerlijn. 

Opstellen van een 
ontwikkelingsperspectief voor 
leerlingen met een afwijkende leerlijn. 

Continueren en verder aanscherpen 
en verfijnen.  
Toewerken naar groeidocument. 

IB werkzaamheden. We hebben 2 Ib-ers aangesteld om 
minder kwetsbaar te zijn. Er is een 
zorgstappenplan opgesteld. 

Voldoende tijd voor de Ib-ers blijven 
generen i.v.m. ondersteuning 
leerkrachten, gesprekken, diagnose 
informatie-uitwisseling enz.  

 

Passend onderwijs: OOK 
Samenwerkingsverband Optimale Onderwijs Kans  vanuit de peiling komende 4 jaar 

 2014-2015 
Onderwerpen: 

DOEL KOMENDE 4 JAAR  
Dit willen we bereiken: 

Ondersteuningsbehoefte 
Algemeen: OOK 

 Groeidocument Invoeren 2015-2016  

 Zorgdocument bijstellen Aanpassen in september 2015 

 Dyscalculie / rekenen  Handboek is haast afgerond 

 Toeleiding S(B)O / zorgarrangementen  

Aandacht gedrag  
 

 

Specifiek Bs. de Elsenhof 

 2014-2015 
Onderwerpen: 

DOEL KOMENDE 4 JAAR  
Dit willen we bereiken: 

Basisondersteuning  Pedagogisch klimaat  Meld code  en pestprotocol aanpassen  

 Afstemmen Speerpunten  Groepsplan, Zorg, Rekenen, en 
Nieuwsbegip  

 Opbrengst gericht werken  Leerlingvolgsysteem sociaal 
emotioneel opzetten. 
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Ondersteuningsdeskundigheid Hier staan we: DOEL KOMENDE 4 JAAR 
Dit willen we bereiken: 

Intern en extern hebben we veel 
mogelijkheid om met veel expertise te 
werken in het belang van de leerlingen 
op onze school.  

Expertise vasthouden. 

Een goede balans te bewaren in 
interne ondersteuning en externe 
ondersteuning 

Maatjes leren en collegiale 
ondersteuning 

Leerkrachtgedrag wijzigen na gerichte 
feedback van collega’s 

 

4.3  Kwaliteit  

Beschrijving van systeem en methodiek van instrumenten  
Zowel op het gebied van leerlingenondersteuning als op het gebied van systeemontwikkeling is er veel gebeurd de 
afgelopen vier jaar. We hebben beschikking over betere lesmethodes zoals begrijpend lezen, rekenen, estafette en 
kerndekkende doelen van schatkist door meer thema’s aan te bieden. Daarbij is het team geschoold in het 
ontwikkelen van vakinhoudelijke en didactische vaardigheden en competenties op het gebied van samenwerking, 
reflectie en feedback en op het gebied van samenwerking. Deze scholing heeft plaatsgevonden door externe 
begeleiding. De externe begeleiding zorgt voor intensieve training en oefening, geeft krachtig advies en feedback 
en heeft resultaatverantwoordelijkheid. 

Handelingsgericht / Opbrengstgericht Werken – systematisch volgen van leerlingen  
We bewaken de onderwijsresultaten door middel van observaties van leerlingen, methode gebonden toetsen, 
zoals vermeld staat in de handleidingen, methode onafhankelijke toetsen uit het leerling- en 
onderwijsvolgsysteem (LOVS), volgens een toetsrooster wat jaarlijks vastgesteld wordt. Daarnaast nemen we 
jaarlijks de eindtoets Basisonderwijs bij onze schoolverlaters in groep 8. 

Beschrijving cyclische werkwijze:                   
Vier maal per jaar hebben de Intern begeleiders een gesprek met de leerkrachten van de school n.a.v. het 
groepsplan, groepsoverzicht en/of resultaten cito. In deze gesprekken komt het volgende aan de orde: evaluatie 
en beoordeling hiaten in het onderwijsproces, vaststellen specifieke ondersteuning, vastleggen wie deze 
ondersteuning biedt( leerkracht, de Intern begeleiders of externen), de doelen voor de groep, clusters, en 
leerlingen bepalen voor de daaropvolgende periode. Dit alles wordt door de leerkracht van de groep vastgelegd in 
groepsoverzichten, groepsplannen en groeidocumenten.  
Twee keer per jaar wordt een opbrengstenanalyse samengesteld door de Ib-ers van de school. I.s.m. de directeur 
worden de conclusies van deze analyse opgesteld. Ons doel daarbij is de resultaten te brengen op of boven het 
landelijk gemiddelde, zoals de inspectie deze stelt in haar notitie waarderingen en opbrengsten. De gegevens van 
de trendanalyse komen terug op diverse niveaus: leerlinggebonden, groepsgebonden, schoolgebonden en 
bovenschools bij het IB-netwerk en het DAT. De belangrijkste kenmerken van opbrengstgericht werken zijn 
geïmplementeerd in ons onderwijs. N.a.v. deze analyse wordt beleid geëvalueerd en opgesteld. Dit is terug te 
vinden in het jaarplan en komt aan de orde in teamvergaderingen en gesprekkencyclus. 
De uitwerking ervan vindt plaats in de vorm van teamscholing en ontwikkeling. Opbrengstgericht en 
handelsgericht werken is het inzichtelijk maken van de doelstellingen van onze school op onderwijsgebied, het 
volgen van de prestaties van de leerlingen, plannen en het evalueren, zodat kan worden bepaald wat goed gaat en 
wat beter kan.  
Opbrengstgericht werken start met het uitspreken van verwachtingen (ambities). Leerkrachten spreken hoge 
verwachtingen van onze leerlingen uit en stemmen af op de verschillen tussen de leerlingen. De directeur en het 
team stellen aan het eind van elk schooljaar de Plan-do-check-act ( PDCA)documenten samen voor de diverse 
vakgebieden. Deze documenten/ speerpunten gelden als leidraad voor het jaarplan en beschrijven de 
onderwijskundige ontwikkelingen voor het betreffende schooljaar op een specifiek, meetbaar, acceptabel, 
realistisch, tijdgebonden ( SMART)  wijze. In deze documenten worden ook de doelen opgenomen voor het te 
behalen resultaat. 
In de vergaderingen gedurende het schooljaar worden de speerpunten als leidraad gebruikt en wordt geëvalueerd 
hoe de stand van zaken op dat moment is. Als het nodig is vindt bijsturing plaats. Aan het eind van het jaar wordt 
in een teamvergadering een evaluatie gehouden van alle behaalde resultaten. A.d.h.v. deze evaluatie worden de 
nieuwe speerpunten opgesteld.  
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Voor kwaliteitszorg zijn ook bovenschoolse kaders beschikbaar. Sinds kort is SKOD omgevormd naar een 
RvT en CvB model. In dat kader is een intern toezichtskader (ITK) beschreven waarin uitspraken zijn gedaan over 
de mate van professioneel handelen in de organisatie. Aan deze punten toetsen de intern toezichthouders het 
beleid, de besluiten en het functioneren van de directeur-bestuurder (als College van Bestuur). 
De directeur-bestuurder hanteert een Bestuurlijk toetsingskader (BTK). Hierin zijn richtinggevende uitspraken 
vastgelegd over wat SKOD over vier jaar bereikt moet hebben. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in concrete 
normen en indicatoren op elk inhoudelijk beleidsterrein. 
Om zicht te houden op kwaliteit per beleidsterrein heeft de directeur-bestuurder 6 keer per jaar een ochtend 
overleg met de directeur van de school. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een agenda gericht op de diverse 
beleidsterreinen. Het gesprek is deels ondersteunend van karakter maar in het kader van de omvorming (en om 
uitvoering te geven aan de Code Goed Bestuur) is ook de controle richting de directeuren groter geworden. Hierbij 
worden indicatoren vanuit het BTK gebruikt. Op deze wijze krijgt de directeur-bestuurder  input over de kwaliteit 
van de school die vertaald wordt naar de verantwoordingsdocumenten die gebruikt worden richting de Raad van 
Toezicht. Daarbij wordt het principe gehanteerd van “effectief besturen”, waarbij gestreefd wordt naar de 
optimale fit tussen het bestuur (de bovenschoolse organisatie) en de directeur van de school. 
Daarnaast worden periodiek (SKOD breed) instrumenten gebruikt om kwaliteit per beleidsterrein te meten: 
tevredenheidspeilingen voor ouders, leerlingen en leerkrachten, Periodiek Medisch Onderzoek (door de Arbo 
dienst), evaluaties van GMR/MR en RvT, opbrengstenanalyses van de eindtoets en tussentoetsen vanuit het 
leerlingvolgsysteem en MARAP’s in het kader van de financiële planning en controlcyclus. 

Kwaliteitszorg: 

 2014-2015 
Hier staan we: 

DOEL KOMENDE 4 JAAR 
Dit willen we bereiken: 

Handelingsgericht werken 
systematisch 
vorderingenanalyse en 
afstemming van 
leerlingen. 

 Het werken met groepsoverzichten is 
ingevoerd. 

 Het werken met groepsplannen 
geïmplementeerd voor de vakken lezen, 
rekenen en spelling. 

 Handelingsgericht werken richten op 
een gedifferentieerde weekplanning. 

 Groepsplan m.b.t. begrijpend lezen. 

 Evaluatie van de lessen in een 
planningsmap bijgehouden. Een snelle 
en werkbare vorm vinden.  

 Gegevens over de vorderingen en de 
extra hulp aan zorgleerlingen volledig 
en op een toegankelijke manier 
opslaan. 

Ondersteuning en 
begeleiding.  

 Inzicht in de onderwijsbehoefte wordt 
beschreven in het groepsoverzicht. 

We zijn lerende en gaan meer 
verfijning aanbrengen. 

Evalueren van de 
resultaten v.d leerlingen. 

 2x per jaar beschrijving in de 
opbrengstenanalyse. 

Opnemen in jaarplanning m.b.t. 
bespreking in team en 
groepsbespreking. 

Onderwijsleerproces 
evalueren.  

 We hebben hier een aanzet in gemaakt. We kunnen diepgaander analyseren 
om de onderwijskwaliteit nog verder 
te bevorderen. 

Onderwijsleerproces 
borgen.  

 We hebben hier een aanzet in gemaakt. Opnemen in de jaarplanning 2x per 
jaar borgingsdocument vakgebieden 
en waar nodig bijstellen. 
Groepsbezoek t.a.v. de doorgaande 
lijn door coördinator / collega. 

Actief burgerschap 
cultuureducatie integratie. 
 

 Het aanbod is van voldoende kwaliteit.   Borging gebruik van Kanjertraining 

 Evaluatie uitwerken van 

burgerschapsvorming.  

 Doorgaan met Kunstbalie 

 Samenwerken met verenigingen 

Tevredenheidonderzoek.   Najaar 2015: Voorjaar 2018 door: 
leerlingen, ouders en team. 
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Hoofdstuk 5: ·Personeel en Organisatie  
5.1 Personeelsbeleid  
“Samen bereiken we meer “ is de lijfspreuk van Bs. de Elsenhof. De leerkracht is het belangrijkste kapitaal. Een 
essentieel kenmerk voor effectief onderwijs is de goede professionaliteit van de leraar.  
Dit sluit aan bij thema 1 van het bestuurlijk strategisch beleidsplan:  

 

Thema 1 : Investeren in medewerkers  
Waarom is dit belangrijk? 
De leerkracht doet ertoe. Zij/hij is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs en onmisbaar voor 
schoolverbetering. Onderzoek van o.a. J. Hattie (2003) en Verbiest (2012) toont aan dat de kwaliteit van de 
leerkracht de grootste impact heeft op hoe goed leerlingen leren. Vooral op drie terreinen: didactiek, 
klassenmanagement en sturing geven aan leerprocessen. De school is een leeromgeving voor kinderen én voor 
leerkrachten en schoolleiders. Een professionele cultuur – onderzoek, reflectie, kennis delen, collectief leren en 
feedback op de eigen onderwijspraktijk – maakt dat scholen zich blijven ontwikkelen en verbeteren.  
 
Wat willen we bereiken? 
We willen bereiken dat iedere leerkracht in beweging blijft – om veranderingen in de omgeving te volgen of te 
werken aan innovatie en doelmatigheid. De leerkracht van nu is op zoek naar nieuwe mogelijkheden en stelt 
zichzelf de vraag hoe het nog beter kan. Door met elkaar op onderzoek te gaan en ervaringen te delen, gaat het 
kennisniveau omhoog. Het is onze taak leerkrachten adequaat te ondersteunen om te voldoen aan de eisen we 
stellen. Samen willen we een optimale onderwijsomgeving creëren. 
 
Hoe gaan we dit bereiken?  

 We spreken leerkrachten meer aan op hun passie, talenten en vaardigheden. Van daaruit investeren zij – via 
hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) – in hun professionele ontwikkeling. Ze zijn eigenaar van hun eigen 
leerproces.  

 We gaan in de loop van 2016 gebruikmaken van een nieuw, gevalideerd lesobservatie-instrument om inzicht 
te krijgen in de vaardigheden van onze leerkrachten. Het gaat daarbij ten minste om een goede beheersing 
van de algemeen didactische, pedagogische en differentiatie vaardigheden. Dit wordt ingebed in ons HRM-
beleid.  

 Elke leerkracht onderhoudt vanaf het schooljaar 2016-2017 zijn eigen POP en digitaal 
bekwaamheidsdossier. Dit wordt minimaal 1x per jaar bijgewerkt, mede op basis van de jaarlijkse 
gesprekkencyclus: een resultaat- en opbrengstgesprek.  

 Zowel de directeur als leerkrachten maken hun beroepskwaliteit en professioneel bewustzijn vanaf het 
schooljaar 2016-2017 zichtbaar in de landelijke beroepsregisters. Wij gaan het register gebruiken als 

onderdeel van de gesprekkencyclus.  

 Teamleden maken deel uit van inspirerende netwerken voor leren, specialismen, kennis en talenten. 

 De mogelijkheid van verdere bekwaming van startende leerkrachten op basis van feedforward ( feedback 
gericht op de toekomst) van een ervaren ‘collega-coach’ wordt onderzocht. Het beleid is gericht op spreiding 
van leeftijdscategorieën.  

 Mobiliteit als middel om nieuwe vaardigheden op te doen, nieuwe perspectieven te ontwikkelen en eigen 
talenten in te zetten wordt gestimuleerd.  

 Er wordt ruim aandacht besteed aan het leren en ontwikkelen van het team en van de directeur. Werken met 
plezier en het werk ervaren als uitdagend is een uitgangspunt. We pakken d.m.v. gezamenlijke teamscholing 
onze groei in professionaliteit aan. De professionaliteit gezamenlijk op te pakken d.m.v. teamscholing. Dat is 
een goede basis voor de ervaren leerkracht.  

Beleid t.a.v. Scholing, loopbaan, ontwikkeling competenties 
Al onze teamleden zijn er zich van bewust dat ze werkzaam zijn in een lerende organisatie. Leren doe je zelf maar 
doe je vooral ook van en met elkaar. Omdat we veel samenwerken en vaak ook groepsoverstijgend werken is er 
automatisch al een zekere openheid naar elkaar toe. Met respect voor elkaar kunnen we goed feedback geven aan 
elkaar. Feedback vragen aan je collega’s kan je helpen bij je eigen ontwikkeling. Dit alles ontwikkelen we op 
verschillende manieren: gezamenlijke nascholing op schoolniveau, individuele nascholing, collegiale visitatie m.b.v. 
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een kijkwijzer, intervisiebesprekingen waarbij de hulp van collega's ingeroepen wordt en coaching door intern 

begeleiders, directeur, bouwcoördinatoren enz. Leerkrachten dienen zich periodiek te scholen in het kader van de 

voor de school vastgestelde ontwikkel onderwerpen en/of op basis van individuele behoefte (resultaat- en 
opbrengstgesprek (R&O) / beoordelingsgesprek). Kwaliteiten en loopbaanwensen van medewerkers dienen zoveel 
mogelijk afgestemd te worden op behoeften van de organisatie van de school en de stichting. 
Jaarlijks wordt deze behoefte vastgelegd in het scholingsplan op schoolniveau. Uitgangspunt van de school is dat 
we de scholing gezamenlijk uitvoeren zodat we als team groeien in onze ontwikkeling. Dit hoort bij de 
ontwikkelpunten n.a.v. de nulmeting. Uiteraard is er ook nog ruimte voor individuele scholingstrajecten. Er is 
minimaal 1,25% van het lumpsumbudget personeel beschikbaar voor scholing. 
 

Competenties, Competentiebevordering 
Door de Stichting Beroep Leraar (SBL) worden 7 competenties genoemd. Deze competenties worden door SKOD 
gehanteerd als uitgangspunt voor het vaststellen van het beroepsniveau van de leraar. Deze competenties worden 
op SKOD-niveau en op schoolniveau zo nauwkeurig mogelijk beschreven in gedragstermen. In de competenties is 
dus een bepaalde gelaagdheid te onderkennen. Competenties: op het niveau van de stichting die gelden voor alle 
medewerkers die in een bepaalde functie werkzaam zijn en competenties op schoolniveau die een relatie hebben 
naar de specifieke onderwijsvisie van de school. De competenties van onze school zijn bij de totstandkoming van 
de visie in november 2012 verwoord en deze zijn uitgewerkt in het R&O formulier. De competenties op de 
verschillende niveaus zijn altijd complementair.  
Elke competentie kent voorts drie niveaus: basis, ervaren en excellent. 
1. Interpersoonlijke competentie: leiding geven en zorgen voor een goede sfeer van omgaan met en 

samenwerking tussen leerlingen.  
2. Pedagogische competentie: zorgen voor een veilige leeromgeving en bevorderen van persoonlijke, sociale en 

morele ontwikkeling of: bevorderen van de ontwikkeling tot een zelfstandig en verantwoordelijke persoon.  
3. Vakinhoudelijke en didactische competentie: zorgen voor een krachtige leeromgeving en bevorderen van het 

leren. Het inzetten van ICT is daarvan een belangrijk onderdeel.  
4. Organisatorische competentie: zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer en structuur in 

de leeromgeving.  
5. Competent in samenwerken in een team:  zorgen dat het werk afgestemd is op dat van collega's. Bijdragen 

aan het goed functioneren van de schoolorganisatie.  
6. Competent in samenwerken met de omgeving: in het belang van de leerlingen een relatie onderhouden met 

ouders, buurt, bedrijven en instellingen.  
7. Competent in reflectie en ontwikkeling: Zorgen voor de eigen professionele ontwikkeling en de professionele 

kwaliteit van de beroepsuitoefening.  
 
Het basisniveau dient door alle medewerkers na de initiële opleiding en het opdoen van enkele jaren ervaring 
bereikt te worden. Op dit niveau zijn de gedragingen van de leraar nog veelal reactief. Dat wil zeggen dat zij in 
overeenstemming met verwachtingen reageert op situaties die zich in de beroepsuitoefening voordoen. Op 
ervaren niveau reageert de leerkracht proactief. Zij taxeert de situatie en neemt maatregelen op grond van 
verwachtingen, onderzoek, theorievorming, professionele uitwisseling etc.  
Het excellente niveau wordt ervaren als een heel hoog niveau. Op dat niveau is het gedrag van de leerkracht 
voorbeeld stellend. Zij inspireert en ondersteunt haar professionele omgeving in het vakbekwaam handelen.  
Het is de bedoeling dat alle leraren bij SKOD op alle competenties functioneren in niveau 2, ervaren. Van leraren 
wordt verwacht dat zij op een aantal competenties zich ontwikkelen tot het niveau excellent. Welke competenties 
dat zijn is ter beoordeling van de leerkracht en volgens de behoefte van de schoolorganisatie. De competenties op 
zichzelf fungeren vooral als instrument, maar ze krijgen in samenhang met de visie en het onderwijsconcept van de 
school pas betekenis.  
Elke leerkracht stelt minimaal  één keer in de drie jaar het competentieprofiel in een 360 graden omgeving vast. 
Het competentieprofiel en het daaruit voortkomende persoonlijk ontwikkelplan van de leerkracht is onderwerp 
van het jaarlijks functioneringsgesprek.  
 

Functiedifferentiatie. 
We kennen op school de volgende functies:  
1. Directeur  
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2. Onderwijsgevende functies:  

a. Groepsleerkracht LA 
b. Groepsleerkracht LB:   Bouwcoördinator onderbouw en bouwcoördinator bovenbouw  

Intern begeleider onderbouw en intern begeleider bovenbouw  
3. Onderwijs ondersteunend personeel: Onderwijsassistent  
4. Overig ondersteunend personeel: Conciërge, administratief medewerker, interieurverzorgsters  
5. Overig ondersteunend personeel bovenschools: Beleidsmedewerker, controller, medewerker Marktplaats 

Cultuur, administratief medewerker, ICT coördinator (bovenschools) 
 

Op onze school is bewust gekozen voor diversiteit in functies om zoveel mogelijk handen aan het kind te hebben. 
De leerkrachten geven instructie in vele verschillende constructies, begeleiden van leerlingen met speciale 
behoeften op zowel het didactische als pedagogische vlak, nemen waar wat het kind tijdens zijn leerproces doet, 
volgen de ontwikkeling van het kind en handelen op ieder moment dat het kind het nodig heeft. 
De onderwijsassistent begeleidt, ondersteunt en helpt kinderen bij de verwerking van de leerstof in de vele 
verschillende werkvormen. Zij geeft ook herhalingsinstructies en begeleidt kinderen met speciale behoeften onder 
leiding van de groepsleerkracht.  
Afgelopen periode is vastgesteld welke functies onze stichting voor nu en de komende jaren nodig heeft om haar 
doelstellingen op schoolniveau en bovenschools niveau te kunnen realiseren. Hiertoe heeft SKOD haar 
functiebouwwerk en het functieboek aangepast. Onze stichting heeft vanuit haar strategisch beleid en de meer-
jaren schoolplannen bekeken welke taken het meest passend zijn voor SKOD en haar scholen. Tot nu toe is voor 
onze school de keuze gemaakt voor de taken bouwcoördinator, intern begeleider en ICT-coördinator. Op onze 
school werken nu ( status januari 2015) vier leerkrachten in LB. We voldoen aan de gestelde percentages voor de 
functiemix op bestuurs- en schoolniveau. Minimaal 32% van de leerkrachten is benoemd in de LB-schaal. 
Het team bestaat louter uit vrouwen en er is in onvoldoende mate sprake van leeftijddspreiding. 

 

Formatie- en taakbeleid 
Het invullen van de formatie op schoolniveau leidt ieder jaar tot problemen. Op het moment van schrijven zijn er 2 
fulltimers en de overige bezetting werkt parttime met veel diverse werktijdsfactoren. Het is lastig om met alle 
taken die er zijn een goede inhoud te geven aan de begeleiding van de verschillende groepen. De school volgt het 
beleid, zoals het bestuur van onze stichting dat heeft vastgelegd in het bestuur-formatieplan. Volgens de meest 
recente prognose zal het leerlingenaantal de komende jaren verder dalen. Dit heeft geleid en zal in de toekomst 
nog verder leiden tot mobiliteit van leerkrachten onder de diverse scholen van de stichting. 
 
Taakbeleid 
Het taakbeleid wordt jaarlijks besproken met alle teamleden. Er wordt echter wel werkdruk ervaren. Met name 
onder de parttimers wordt deze druk gevoeld. We onderzoeken hoe we hier op de juiste manier mee om kunnen 
gaan en zien dit ook als een aandachtspunt voor de komende jaren. De nieuwe cao heeft als doelstelling 
vermindering van werkdruk. De richtlijnen hiervoor zullen in overleg met de desbetreffende werknemers 
nageleefd gaan worden.  
 

Gesprekkencyclus 
Jaarlijks wordt er een resultaat- en opbrengstgesprek (R&O-gesprek) gevoerd.  
Beoordelingsgesprekken vinden minimaal eens in de vier jaar plaats. Bij een slechte beoordeling vindt halfjaarlijks 
een beoordeling plaats. Iedere medewerker heeft een persoonlijk ontwikkelplan (POP) waar zowel doelen van de 
school als persoonlijke doelen onderdeel van uitmaken. 1 à 2 keer per jaar heeft de medewerker een POP-gesprek 
over de voortgang van haar doelen. Alle medewerkers scoren minimaal voldoende. Iedere medewerker kan via het 
bekwaamheidsdossier aantonen dat steeds gewerkt wordt aan persoonlijke ontwikkeling.  

 

Arbo-beleid 
Om de vier jaar wordt een Risico-inventarisatie en evaluatie afgenomen. Onlangs is een RIE afgenomen voor het 
huidige gebouw en naar aanleiding van de bevindingen uit de RIE is een plan van aanpak opgesteld. Er is een 
periodieke preventieve keurig voor personeelsleden vanaf 52 jaar en om de 4 jaar wordt een 
medewerkerstevredenheidonderzoek gehouden. Op bestuursniveau is het ziekteverzuimpercentage minder dan 

4%. Per kwartaal wordt een verzuimanalyse opgesteld. 
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5.2 Management en organisatie 

Cultuur.  
Om de cultuur goed in beeld te brengen hebben alle teamleden in december 2014 de OCAI vragenlijst 
'Organizational Culture Assessment Instrument' van Quinn en Cameron ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat er een 
behoefte is aan een duidelijk minder hiërarchische cultuur in de toekomst. Het vergroten van de adhocratie, de 

externe positionering, wordt als belangrijk ervaren. We willen eisen stellen aan onze professionaliteit en 
ondernemend zijn, waardoor we voortdurend verbeteren en innovatief te werk gaan. 
 

Organisatiestructuur. 

 
 

Directie en middenkader, rolverdeling. 
De school wordt geleid door een integraal verantwoordelijke directeur. In het Management Advies Team nemen 
twee bouwcoördinatoren en met regelmaat de twee Ib-ers deel. Zij verrichtten deze werkzaamheden via 
taakbeleid evenals de ICT coördinator.  
 

Registratie Register Directeur Onderwijs. 
De directeur is geregistreerd in het schoolleidersregister( RDO )en alle leerkrachten worden op termijn 
geregistreerd in het leerkrachtenregister.  
 
Overlegvormen.  
Er worden ongeveer veertien teamvergaderingen per schooljaar gepland. Deze staan in het teken van de 
schoolontwikkeling. In een vergadering komen gemiddeld drie speerpunten aanbod. De speerpunten die we 
schooljaar 2014-2015 bespraken waren: begrijpend lezen, rekenen met het interactief gedifferentieerd directe 
instructie model (IGDI), protocol rekenen, onderwijskwaliteit zorg, werken met groepsplannen, oriëntatie op jezelf 
en de wereld, Engels, schoolplan en evaluatie/planning. Daarnaast zijn er ieder schooljaar ongeveer 5 
studiemiddagen met als onderwerp in 2014-2015: groep 1-2 en 2-3 combinatie rekenen, Estafette kansrijke 
combinatie, spelling kansrijke combinatie, groep 1-2 en 2-3 combinatie taal. 1x per 2 jaar is er een SKOD studiedag 
rondom een thema. 
Er zijn per bouw 4x intervisie vergaderingen. Doordat we met het gehele team de onderwijsontwikkeling en de 
lerende organisatie beter gestalte wilden geven zijn er geen extra bouwvergaderingen gepland. De grootte van het 
team heeft ook tot gevolg dat we meer gezamenlijk vergaderen dan in bouwvergaderingen. Wel wordt er steeds 
vaker gezocht naar coöperatieve werkvormen tijdens de vergadering zodat we in groepjes van 3-4 tot 6 personen 
met elkaar van gedachte wisselen over de verschillende onderwerpen. In het kader van de zorg zijn er consultaties 
en ondersteuningsvergaderingen met externen, Ib-er en leerkrachten en waar nodig ouders. Tevens zijn er 
overlegvormen met leerkrachten van andere scholen op bepaalde gebieden en specialisaties. Het gaat hier om ICT, 
Ondersteuning, Voor- Vroegschoolse Educatie, Cultuur, Verkeer, Hoogbegaafdheid, Vertrouwenspersoon, 
Bibliotheek, Voortgezet Onderwijs, Medezeggenschapsraad, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, 
Oudervereniging.  

     o
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Hoofdstuk 6: Communicatie en maatschappelijk draagvlak 
 

Thema 2: Educatief partnerschap  

Waarom is dit belangrijk?  
Ouders vertrouwen hun kind toe aan de school. Dat alleen al schept verantwoordelijkheid en vraagt om 
afstemming. Betrokkenheid van ouders heeft bovendien positieve effecten op het sociaal functioneren en het 
leersucces van kinderen. Een versterking van partnerschap past in deze tijd. Ouders willen meer openheid, dialoog 
en samenwerking. Dat begint bij het helder maken van wederzijdse wensen en verwachtingen. Een goede 
communicatie is essentieel. Nu er online allerlei nieuwe mogelijkheden beschikbaar zijn, is het van belang opnieuw 
na te gaan via welke kanalen we ouders kunnen betrekken bij de ontwikkeling van hun kind, de groep en de 
school. 
 

Waar staan we nu? 
Hierin zijn we lerende en zijn een omslag aan het maken met naar moderne communicatie. 
We hebben goed mailverkeer met ouders, welke we steeds verder aan het optimaliseren zijn. Ouders worden op 
dit moment op de hoogte gesteld via een digitale nieuwsbrief. Deze verschijnt regelmatig en bevat informatie over 
wat er speelt op school. Vaak is er ook een terugblik hoe deze activiteiten verlopen zijn. Er worden ook mails 
tussendoor naar de ouders gestuurd als er belangrijke zaken zijn die gelijk bij de ouders onder de aandacht moeten 
komen. Deze mails zijn duidelijk en verhelderend. Voor ouders is het heel belangrijk om te weten wat er speelt op 
school. Kinderen vertellen thuis niet alles.  
 
Er zijn per schooljaar een aantal specifieke contactmomenten met de ouders. Aan het begin van het schooljaar is 
er een kennismakingsgesprek. Er zijn twee rapportbesprekingen en op het einde van het schooljaar is er een 
eindgesprek of een overdrachtsgesprek. Met de ouders van leerlingen die extra ondersteuning krijgen is er vaker 
contact. 
Er is een fijne samenwerking met oudervereniging, de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad.  
De oudervereniging bespreekt de activiteiten die gedurende het schooljaar plaats vinden en verdeelt de taken die 
bij deze activiteiten horen. Om afstemming tussen de oudervereniging en het team te bevorderen is bij de 
vergaderingen steeds een lid van het managementteam aanwezig. Leden van de oudervereniging kunnen ook 
contactouder zijn. De contactouder verricht, coördineert en/of organiseert – natuurlijk in overleg en in 
samenwerking met de leerkracht – taken of werkzaamheden op groepsniveau. Daarnaast worden nog een aantal 
zaken geregeld in overleg tussen de contactouders onderling. Alle contactouders zitten in de ouderraad en zijn 
aanwezig bij de vergaderingen. Contactouders zijn betrokken bij de organisatie van groeps- en schoolactiviteiten 
en vervullen bij de voorbereiding en uitvoering van die activiteiten een rol, of zorgen ervoor dat andere ouders 
ingeschakeld worden, middels de participatielijst. Contactouders stimuleren elkaar en andere ouders tot meer 
betrokkenheid bij de school. 

Wat willen we bereiken? 
We willen ouders op verschillende wijzen bij de school betrekken: pedagogisch, didactisch en organisatorisch. 
Gelijkwaardigheid is het uitgangspunt. Wij zien ouders als educatieve partners. Zij maken hun kind dag en nacht 
mee, kennen de omgeving waarin hun kind zich beweegt buiten de school, en hebben zicht op hun welbevinden. 
Kinderen ontwikkelen zich op alle plaatsen waar ze komen. Onderwijs en opvoeding zijn dus altijd met elkaar 
verbonden.  
Er is nu nog veel communicatie die de school aangaat in het informele circuit. We willen bereiken dat ouders/ 
verzorgers rechtstreeks met school communiceren. Ouders kunnen voor informatie of vragen bij het team en de 
directie terecht. Informatie wordt zoveel als mogelijk gelijktijdig aan de betrokken ouders aangeboden.  
Deze informatie moet duidelijk zijn zonder vaktermen en afkortingen.  
We willen dat ouders zich meer gaan verdiepen in het schoolplan en de schoolkalender. Hier moet meer aandacht 
voor komen. Als ouders die informatie kennen zullen zij de gedachte van de school beter begrijpen en zich meer 
betrokken voelen. 
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Bs. de Elsenhof wil de omgeving betrekken bij het creëren van goed onderwijs. Ook met de dorpsraad en 
maatschappelijke partners (opvang, zorg, educatie, vrije tijd) wil Bs.de Elsenhof  partnerschap aangaan. Samen 
bereiken we meer! 

Hoe gaan we dit bereiken? 

 Onze school investeert in partnerschap door wederzijdse verwachtingen uit te spreken en af te stemmen. Dit 
schept duidelijkheid bij de intake. Tijdens de intake komt ook aan de orde hoe ouders worden geïnformeerd en 
betrokken bij de school. We willen gaan investeren in nieuwe vormen om ouders en leerlingen (in)formeel te 
betrekken en te informeren bij zaken rond schoolorganisatie en -beleid. Bijvoorbeeld via ouder-kind 
ontwikkelgesprekken, via een inhoudelijk kennismakingsgesprek aan het begin van elk nieuw schooljaar of door 
toegang te geven tot een Ouderportaal. 

 Als het niet goed gaat met een leerling, dan signaleren we dat en handelen we ernaar. Dat doen we in een 
structurele samenwerking met ketenpartners. Onze Ib-ers worden bij hun taken ondersteund door een 
ondersteuningsteam, waarin de Intern hulpverlener, een begeleider vanuit SBO “de Wissel” en op afroep 
andere extern deskundigen zijn opgenomen. We delen de zorg en proberen onze leerlingen alle mogelijke 
ondersteuning te bieden. 

 Onze school is sterk maatschappelijk geëngageerd. Wij vinden dat Bs.de Elsenhof een school moet zijn die 
midden in de samenleving van Wagenberg moet staan. Dat uit zich in het ondersteunen van activiteiten die in 
de gemeenschap van Wagenberg worden ondernomen. De school staat open voor verenigingen voor zover hun 
doelstellingen zijn te verenigen met die van de school. De school is actief op zoek naar partners in de 
opvoeding, uiteraard de ouders, maar ook de opvang, de peuterspeelzaal, de bibliotheek etc. om de 
gemeenschapszin en het sociaal klimaat positief te beïnvloeden.  
Er zijn afspraken over doorgaande leer- en ontwikkellijnen – van peuterspeelzaal tot voortgezet onderwijs – 
voor een warme overdracht. Dit zorgt voor een soepele en makkelijke overgang.  

 .  

Welke concrete acties willen we nemen? 

 We willen een bredere communicatie met ouders organiseren. Naast de huidige vormen van 
informatievoorziening komt er een communicatieplatform (Ouderportaal), waarin mogelijkheden worden 
gezocht om helder en direct met ouders te communiceren over organisatie en resultaten. 

 Daarnaast willen we social media meer gaan inzetten in de externe communicatie. De communicatie met het 
thuisfront en leerlingen moet leuk, gemakkelijk & veilig zijn! Het delen van een leuke foto, een tekstbericht, 
een oproep moet snel kunnen. Het delen van een app zodat iedereen volledig op de hoogte is in een 
afgeschermde omgeving. Er ontstaat een volledige controle omdat de school bepaalt wie de klas kan volgen en 
wat de interactiemogelijkheden zijn. 

 We willen kinderen helpen om op een verstandige manier om te gaan met ICT en social media door hen ICT-
geletterdheid en mediawijsheid (= digitaal burgerschap) bij te brengen. We willen dat collega’s ICT vaker 
gebruiken voor het delen en ontwikkelen van kennis, ervaringen en specialisme. 

 Samen met de organisatie actief ouderschap een wensen en verwachtingenavond organiseren  

 Met ouders bespreken hoe zij bepaalde beleidsmaatregelen ervaren en hoe zij er over denken zou een aantal 
keren per jaar in een kleinere setting inzicht bieden aan school hoe het draagvlak is.  

 Onze leerkrachten zorgen ervoor dat hun vaardigheden om professioneel te communiceren met ouders op peil 
zijn: dat is onderdeel van hun taakvolwassenheid. Bs. de Elsenhof zorgt ervoor dat “interne en externe 
communicatie” onderdeel wordt van het professionaliseringsaanbod 

 
Tevredenheidsonderzoek: 
In het najaar van 2015 en in het voorjaar van 2018 zal er een tevredenheidsonderzoek plaats vinden. Deze wordt 
gehouden onder de ouders, leerlingen van groep 5-6-7-8 en het personeel. 

Vanuit dit onderzoek zullen weer acties ondernomen worden. 
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Hoofdstuk 7: Financiën en beheer. 
 

 
De financiële positie van de school is goed te noemen. Dit is het resultaat van weloverwogen beslissingen in het 
heden en het verleden. Het uitgangspunt binnen het bestuur is en blijft het realiseren en in stand houden van een 
sluitende exploitatie en een gezonde liquiditeit en solvabiliteit.  
Het borgen van financiële continuïteit en het in beeld hebben van financiële risico’s is een bepalende factor voor 
een financieel gezonde stichting. Er wordt gestreefd naar financieel gezonde scholen. Door de mutaties in het 
aantal leerlingen (de school bevindt zich in een regio waar daling van het aantal leerlingen aan de orde is), is het 
belangrijk om baten en lasten tijdig met elkaar in evenwicht te brengen. Zo blijven er voldoende middelen 
beschikbaar om eventuele risico’s op te vangen. Het bestuur heeft voor alle kengetallen de streefwaarden 
vastgelegd. 
Het bestuur vindt het belangrijk dat het gekozen beleid wordt vertaald in financiële kaders en planmatig wordt 
uitgewerkt in een jaars- en meerjarenperspectief.  
Als gevolg hiervan wordt de jaarbegroting in overleg met de directeur van de school samengesteld zodat zij de 
verantwoording kunnen nemen voor hun eigen schoolbegroting waarbinnen zij vrij kunnen opereren, uiteraard 
binnen de vastgestelde kaders.  
Op bestuursniveau wordt een meerjarenbegroting samengesteld welke jaarlijks herzien wordt.  
De planning- en controlecyclus heeft de nodige aandacht. Periodiek wordt een management-rapportage 
samengesteld waarbij mogelijke risico’s tijdig in beeld gebracht worden. 
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Hoofdstuk 8: Huisvesting en materieel.  
 

De afgelopen jaren is onze school functioneel en bouwkundig aangepast; vooral het binnenklimaat en 
asbestsanering kregen extra aandacht. Er zijn bouwkundige aanpassingen gedaan aan de aula en het groepslokaal 
2-3, t.b.v. de functionaliteit en het samenwerkend leren. Tevens zijn de behandelruimtes opgeknapt en heeft de 
school een mooie frisse kleur gekregen. 
 
Ons gebouw heeft mooie uitdagingen in zich. De constructie is van dien aard dat er zonder al te veel bouwkundige 
aanpassingen ruimtes met elkaar verbonden kunnen worden, d.m.v. schuifwanden kunnen we de ruimte 
vergroten of verkleinen. De aula met de daaraan grenzende lokalen hebben al een dergelijk schuifwandsysteem. 
Deze worden al veelvuldig gebruikt om het samenwerkend leren te verwezenlijken. 
Bij de totstandkoming van een integraal kindcentrum brengt het aanbrengen van schuifwanden een mooie 
gelegenheid tot intensievere samenwerking.  
Kinderen vanaf 2-3 jaar samen spelen en werken met kinderen van 4-5-6 jaar zal tot de werkwijze kunnen gaan 
behoren. Vooral t.a.v. de taalontwikkeling kan hier een positieve meerwaarde ontstaan.  
De schuifwanden kunnen ook in de bovenbouw toegepast gaan worden. Flexibiliteit is een mooie mogelijkheid om 
de kansrijke combinatiegroepen nog verder te ontwikkelen. 
De komende vier jaar zullen we al deze ideeën zeker gaan benutten.  
Een aandachtspunt, wat goed in de gaten gehouden moeten worden, is de conditie van het dak. Bekend is dat de 
dakconstructie gemaakt in de eindjaren 70 niet van de allerbeste kwaliteit is. We houden evt. lekkages goed in de 
peiling en zullen tijdig maatregelen nemen om erger te voorkomen. De nulmeting die half 2015 plaatsvindt, zal 
uitgangspunt zijn bij het meerjarenplan t.a.v. onderhoud van het gebouw. 
Het speeltoestel is, op de beide glijbanen na, begin 2014 opgeknapt. Jaarlijks wordt deze 2 à 3 maal geïnspecteerd. 
Schooljaar 2015-2016 zullen de glijbanen vernieuwd dienen te worden. Wat betreft het onderhoud binnen zullen 
alle kozijnen en deuren geschilderd dienen te worden.  
  
Meerjarenonderhoudsplan  
Vanaf 2015 is niet langer de gemeente maar SKOD verantwoordelijk voor groot buitenonderhoud. Voor het 
reguliere groot onderhoud van de binnenzijde van de school was al een onderhoudsplan beschikbaar. Omdat 
zowel het groot onderhoud van de binnen en de buitenzijde onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur 
valt is een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Deze geeft zicht op onderhoud voor de komende 20 jaar. 
De onderhoudsbegroting, die tevens is opgesteld voor 20 jaar, geeft een goed beeld op de uitgaven die 
noodzakelijk zijn om de huisvesting van de school in optimale staat te houden.  
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Hoofdstuk 9: Samenvatting en slot  
 

 

 

 

 
Onze lijfspreuk “samen bereiken we meer “ is bij de totstandkoming van dit schoolplan goed ingezet. 
Samen met de ouders van de MR en het team is diverse malen gesproken over de vraag: waar we staan en waar 
we naar toe willen. Daarbij is de visie een belangrijke pijler geweest. Het fundament in ons handelen.  
We mogen vaststellen dat we veel nieuwe mogelijkheden en kansen zien en deze verder willen gaan benutten de 
komende vier jaar. Vol energie gaan we onze visie gebruiken om de leerlingen van de Elsenhof zo optimaal 
mogelijk te laten ontwikkelen tot een persoon die zijn/ haar  talenten kan gebruiken in de toekomst.  
Het team wil het onderwijs verbeteren en kansrijker maken door de combinatiegroepen flexibel en gericht op de 
behoeften van de leerlingen in te richten. 
Natuurlijk zijn er ontwikkelingen waarbij we de reikwijdte nog niet in zijn geheel kunnen overzien, maar door 
samen het proces goed te analyseren en waar nodig nieuwe stappen te zetten komen tot ons gezamenlijk doel  

“ een goede basis zijn met kansen voor het talentvolle kind ”. 
 
De gouden cirkel van Simon Sinek met de uitgangspunten: waarom, hoe en wat zullen steeds het kader zijn in ons 
handelen naar de toekomst. 
 

 
Elk schooljaar evalueren wij ons jaarplan wat gebaseerd is op dit schoolplan. Indien nodig stellen wij het 
schoolplan tussentijds bij, zodat het een realistisch, werkbaar en valide instrument blijft.  
Samen met de ouders en het team gaan we de uitdaging aan om de voornemens in dit schoolplan tot 
uitvoer te brengen.  

  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.utahconsulting.net/wp-content/uploads/2014/10/why-how-what-circles.jpg&imgrefurl=http://www.utahconsulting.net/&h=546&w=357&tbnid=FPMqeyEJ7afzJM:&zoom=1&docid=PjXheLl-yrethM&ei=Kq5IVdrZFMXdasr1gKAF&tbm=isch&ved=0CGYQMyheMF44rAI
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.elevation.nl/wp-content/uploads/2013/07/why-how-what-test.png&imgrefurl=http://www.elevation.nl/portfolio/why-how-what/&h=270&w=1033&tbnid=7E_QTarjje4aDM:&zoom=1&docid=DK1wG647NjjltM&ei=hK1IVdCFHZHkas-cgMgC&tbm=isch&ved=0CBYQMygOMA44ZA


 

Pagina 31    schoolplan Bs. de Elsenhof             17-9-2015 

 

Samenvattend overzicht van de belangrijkste actiepunten: 
Onderwerp  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Onderwijs : 
Lezen / taal :  
 

Leesweek invoeren 
Bezinning nieuwe 
methode.  
Verdiepte 
spellingsanalyse maken. 

DMT  
Implementatie en 
borgen. Vooral aanpak 
taal rijker en 
uitdagender maken 

  

 Engels 
 

borgen + coördinator 
aanstellen 

besluit structureel  
Engels  groepen 1 t/m 6 

  

Oriëntatie op jezelf 
en de wereld  

Borgen en coördinator 
aanstellen. Resultaten  

   

ICT  Implementatie 
methodes 

 nationaal mediapaspoort 

 ICT vaardigheid 

 Implementatie 
methodes 

 Ouderportaal  

 Uitbouw beheersconcept  
digipodium 

 Implementatie 
methodes 

 21st century skills 

 Rol leerkracht en 
ICT 

 Office 365 bouw 

 Implementatie 
methodes 

 Verdergaande 
standaardise- 
ring 

Rekenen /wiskunde:  Niveau behouden. 
Rekenhandboek 
invoeren. 

De rekenmethode i.s.m. 
begeleiders inpassen in 
de kansrijke combinatie 
gedachte 

Niveau behouden. Niveau 
behouden. 

Sport en beweging  
 

Kidssport Kidssport Kidssport Kidssport 

Techniek  Nieuwe impulsen geven 
in onderzoekend leren  

onderzoekend leren 
verder uit werken. 

 

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

Inspectie indicatoren: 
Schoolklimaat Tevredenheidsonderzoek 

SoVa trainingen 
Kanjertraining 
Rots en water  

SoVa trainingen 
Kanjertraining 
Rots en water 
 

Tevredenheids 
onderzoek  
SoVa trainingen 
Kanjertraining 

SoVa trainingen 
Kanjertraining 
Rots en water 

Didactiek, 
klassenmanagement 

 Coöperatieve 
activerende werkvormen 
verder uitbreiden 

 Zelfstandigheid 
leerlingen 

 Afstemmen 

 Feed up (wat is je doel?),  

 Feedback ( hoe gaat het 
nu? ),  

 Feed forward ( hoe kun 
je nog beter je doel 
behalen?)  

De leerlingen 
verantwoordelijk-
heid voor hun eigen 
leerproces geven. 

 

 

Onderwijstijd  Tijd inzetten als 
beleidsinstrument  

 Afstemming lesdoel en 
beschikbare tijd 
 

 Zelfstandig werken is  
zichtbaar tijdens alle 
vakken.  

 Afstemming in dag-
/weekplanning. 

Doel verduidelijken 
aan leerlingen. 

Veel afwisseling 
tussen uitleg en 
begeleiding 

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

Kwaliteit 

Handelingsgericht 
werken systematisch 
vorderingenanalyse 
en afstemming van 
leerlingen 

 Handelingsgericht 
werken richten op een 
gedifferentieerde 
weekplanning. 

 Groepsplan m.b.t. 

 Evaluatie van de lessen 
in een planningsmap 
bijgehouden. Een snelle 
en werkbare vorm 
vinden.  

Gegevens over de 
vorderingen en de 
extra hulp aan 
zorgleerlingen 
volledig en op een 
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begrijpend lezen.  

 Aanpassen 
dyslexieprotocol. 

 Uitvoering dyscalculie 
protocol /handboek 

 Observaties en 
diagnostische 
gesprekken gaan voeren 
met leerlingen 

 Groeidocument. 

toegankelijke 
manier opslaan 

Ondersteuning en 
begeleiding 

Groepsbespreking in 
jaarplanning opnemen 
Voldoende tijd voor de Ib-
ers  i.v.m. ondersteuning 
leerkrachten, gesprekken, 
diagnose informatie-
uitwisseling  

Verbeteren inzicht 
onderwijsbehoefte 
Tijd Ib-ers 
Leerlingvolgsysteem 
sociaal emotioneel 
opzetten. 

idem idem 

Onderwijsleerproces 
evalueren en borgen 

 Diepgaande analyse 

 Groepsbezoek t.a.v. de 
doorgaande lijn door 
coördinator / collega. 

 Borgingsdocument 
jaarlijks evalueren en 
bijstellen 

idem idem idem 

Actief burgerschap 
cultuureducatie 
integratie 

 Borging gebruik van 
Kanjertraining 

 Evaluatie uitwerken van 
burgerschapsvorming.  

 Doorgaan met 
Kunstbalie 

 Samenwerken met 
verenigingen 

Idem 
 

idem idem 

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

Passend onderwijs   Een goede balans  
bewaren in interne 
ondersteuning en 
externe ondersteuning 

 Leerlingvolgsysteem 
sociaal emotioneel 
opzetten  

 

Meldcode  en 
pestprotocol 
aanpassen 

 

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

Personeel en 
organisatie: 

 Uitwerken taakbeleid  
nieuwe cao. 

 Gezamenlijk scholing 
taal/lezen 

 Registratie 
directeurenregister. 

 Onderhouden digitaal 
bekwaamheidsdossier  

 Registratie leraren 
register. 

 

idem  

Communicatie en 
maatschappelijk 
draagvlak: 
 

 Tevredenheidonderzoek 

 Oriëntatie ouderportaal 

 Oriëntatie flexibele 
gespreksgroep ouders  

Invoeren: 

 ouderportal 

 gespreksgroep  

 Tevredenheidonder
zoek 

 

Financiën en beheer: 

 

 

Opstellen jaarbegroting Opstellen jaarbegroting Opstellen 
jaarbegroting 

Opstellen 
jaarbegroting 

Huisvesting en 
materieel: 

 

 Schuifwandsysteem 
Gr. 1-2  

 Nieuwe glijbanen 

 Meubilair kasten 

 Schuifwandsysteem 

 Gr. 4-5 

 Schilderwerk binnen 

 Meubilair kasten 
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Instemmingsformulier
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Lijst afkortingen en links 
 
 
ALO   Academie voor Lichamelijke Opvoeding  
BCO   Begeleidingscentrum voor onderwijs en opvoeding   

www.bco-onderwijsadvies.nl 
BSO   Buitenschoolse Opvang   

www.eskadee.nl 
BTK  Bestuurlijk toetsingskader  
CTLV  Commissie Toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband   
CVL  Commissie van indicatiestelling (Rec 2) 
DAT  Directie Advies Team  
GGD:   Gemeentelijke Gezondheid Dienst    

www.ggdwestbrabant.nl 
HGW  Handelings Gerichte Werkcyclus    

http://wij-leren.nl/hgw-handelingsgericht-werken.php  
IB-netwerk  Netwerk intern begeleiders 
IGDI  Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie .  
IKC  Integraal Kind Centrum 
ITK  Intern toezichtskader  
LEA:  Lokaal Educatieve Agenda 
LGF:  Leerling gebonden financiering          

 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs 
MAT  Management Advies Team 
ICT:  Informatie- en communicatietechnologie  
 OOK:   Optimale onderwijs Kans     

www.rsvbreda.nl/po/ 
PABO  Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs       

 www.avans.nl 
PSZ  Peuterspeelzaal   

www.eskadee.nl/contact/psz-brakkensoos-wagenberg/ 
RI&E  Risico-inventarisatie & -evaluatie   

 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/.../risico-inventarisatie-en-evaluatie 
RSV:  Regionaal Samenwerkingsverband (RSV) 30.03   

 www.rsvbreda.nl 
SBO   Speciaal Basis Onderwijs   

www.dewisselsbo.nl  
SKOD:   Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen    

www.skod.org 
SO  Speciaal onderwijs Rec 3 en Rec 4)   

www.kentalis.nl 
SOVAK  www.sovak.nl 
SWV:   Samen Werkings Verband   
TSO    Tussenschoolse Opvang      

www.murlendienstverlening.com   /overblijven.htm 

VTB  Verbreding Techniek basisschool. 
VVE Voor en vroegschoolse educatie 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taalachterstand/vraag-en-antwoord/wat-is-
voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie-vve.html 

http://www.bco-onderwijsadvies.nl/
http://www.eskadee.nl/
http://www.ggdwestbrabant.nl/
http://wij-leren.nl/hgw-handelingsgericht-werken.php
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
http://www.rsvbreda.nl/po/
http://www.avans.nl/
http://www.eskadee.nl/contact/psz-brakkensoos-wagenberg/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/.../risico-inventarisatie-en-evaluatie
http://www.rsvbreda.nl/
http://www.dewisselsbo.nl/
http://www.skod.org/
http://www.kentalis.nl/
http://www.sovak.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taalachterstand/vraag-en-antwoord/wat-is-voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie-vve.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taalachterstand/vraag-en-antwoord/wat-is-voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie-vve.html

