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Inleiding 
 

In het Schoolplan 2021-2025 van Christelijk Instituut Groen van Prinsterer in Hilversum leest u over de 

wijze waarop de school vorm geeft aan het onderwijs en welke plannen de school heeft om zich de 

komende vier jaar te ontwikkelen. 

 

Dit schoolplan heeft meerdere doelen: 

• het functioneren als een centraal document binnen de schoolontwikkeling; 

• het plannen en vormgeven van toekomstig beleid; 

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

 

Dit schoolplan heeft verder de volgende functies: 

• beschrijven (van bijvoorbeeld de missie, de visie en uitgangspunten);  

• verwijzen naar onderliggende documenten waarin bepaalde zaken nader omschreven en 

uitgewerkt zijn; 

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

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

onderwijs. 

 

Het schoolplan is statisch voor wat betreft de beschrijving van de missie, de visie en uitgangspunten. 

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

hand van deze jaarplannen wordt voortdurend aan verbetering gewerkt. De plannen zullen jaarlijks 

geactualiseerd worden, afgestemd op de ontwikkelingen die zich voordoen. 

 

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

schoolorganisatie kaderstellend en richtinggevend zijn. Het betreft met name de volgende 

documenten: 

- Visie- en koersdocument (incl. brainstorm) december 2019 

- Meerjaren begrotingsplan 

- Meerjaren onderhoudsplan 

- Onderwijsprofiel Passend Onderwijs 

- SchoolOndersteuningsPlan (SOP) 

- Beleidsvoornemens (jaarplannen 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025) 

 

Dit schoolplan is een beleidsdocument van Christelijk Instituut Groen van Prinsterer, waarin we de 

richting voor de schoolplanperiode 2021-2025 aangeven. 

Oftewel: waar staan we als school in 2021 en waar willen we naar toe in 2025? 

Door dit te beschrijven in een plan willen we in samenhang met de schoolgids onze ouders 

duidelijkheid bieden en leggen wij verantwoording af aan ons bevoegd gezag. 

 

De directie heeft met de teamleden aan de totstandkoming van dit plan gewerkt. 

De medezeggenschapsraad is op de hoogte van het tot stand komen van dit plan en heeft met 

instemming gereageerd op de inhoud. 

Het doel is van het begin af geweest: 

a. het plan moet door alle personeelsleden gedragen worden. 
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b. het plan moet leesbaar zijn. 

c. jaarlijks moet geëvalueerd worden of de gestelde doelen zijn gehaald. 

 

De volgende aspecten komen in dit schoolplan aan bod: 

• Biografie school, haar omgeving, team en bestuur (hoofdstuk 1); 

• Beleid op bestuurlijk niveau: strategisch beleid, personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid (hoofdstuk 2); 

• Schoolconcept met missie, visie en kernwaarden (hoofdstuk 3); 

• De wettelijke opdrachten van de school met onderwijskwaliteit en -tijd, beschrijving van de inhoud 

van het onderwijs inclusief wat leerlingen nodig hebben en een beschrijving van de kwaliteitszorg 

(hoofdstuk 4); 

• Een analyse van het functioneren van de school met o.a. een SWOT-schoolanalyse (hoofdstuk 5); 

• Een beschrijving van onze ambities en meerjarenbeleid op hoofdlijnen (hoofdstuk 6). 

 

We zien het schoolplan als een kwaliteitsdocument, waarin het beleid wordt geformuleerd en 

vastgesteld. Ons schoolplan 2021-2025 moet een onmisbaar document vormen in de school.  

Het zal duidelijkheid bieden aan iedereen! 

 

Ellen La Rose 

(directeur-bestuurder) 
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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING  
 

Wie zijn wij? 

De Groen van Prinstererschool is een christelijke basisschool met een stabiel leerlingenaantal van 

ongeveer 235 leerlingen. De school is gestart in 1908 en gevestigd nabij het Raadhuis van Hilversum. De 

school is een zogenaamde eenpitter met een toezichthoudend bestuur en een directeur-bestuurder, die 

eindverantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. 

We vinden het belangrijk dat kinderen zich in een veilige omgeving maximaal kunnen ontwikkelen, ook 

sociaal-emotioneel. We geloven dat ieder kind talent heeft, het beste uit een kind gehaald wordt met de 

basis van rekenen en taal in combinatie met de 21e eeuwse vaardigheden, in een omgeving waarin we 

niet voorop lopen maar wel vooruitstrevend zijn met daadkracht en durf, waarin we kwaliteit nastreven 

in een kleinschalige en veilige omgeving.  

We willen een school zijn: 

- waar kinderen zich met plezier ontwikkelen tot zelfbewuste individuen;  

- waar medewerkers de ruimte ervaren om maximaal bij te dragen aan de groei van elk kind; 

- waar medewerkers de ruimte wordt geboden om zich met plezier professioneel te ontwikkelen;  

- waar ouders actief betrokken zijn bij de school;  

- met een gezond fundament (financieel, organisatorisch én kwalitatief). 

 

In de school wordt onderwijs gegeven aan groep 1 t/m 8. Er wordt gewerkt met een 

leerstofjaarklassensysteem. Elke groep heeft zijn eigen leerkracht. Daarnaast werken er remedial 

teachers (taal en rekenen) en een vakleerkracht gymnastiek op school. De school vindt de vakgebieden 

rekenen, taal en lezen uitgangspunt binnen de complete ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige 

mensen. Kinderen hebben daarin verschillende talenten, kwaliteiten en mogelijkheden. Op ‘de Groen’ 

proberen we door middel van adaptief onderwijs zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze verschillen. 

 

De kwaliteit van het onderwijs op de Groen van Prinstererschool is in orde. Dit werd in 2018 bevestigd 

door de Inspectie van het Onderwijs in haar rapport. Het vasthouden van aandacht voor kwaliteit is dan 

ook blijvend belangrijk. Hierbij is het van belang de opbrengsten van het onderwijs “bovengemiddeld” 

te houden. Zonder daarbij overigens op individueel niveau een sterke focus aan te brengen op 

uitsluitend “harde” schoolprestaties.  

 

Tegen de druk van schaalvergroting in, wil ‘de Groen’ een kleinschalige school blijven. Op deze manier 

blijft het familiekarakter van de school het beste gewaarborgd. In een omgeving waarin kinderen en 

volwassenen elkaar respecteren streven we ernaar voldoende veiligheid en geborgenheid te bieden 

waarbij een ieder zich veilig en vertrouwd voelt. 

Wij geloven dat als onze kinderen in staat zijn om zelfstandig en zelfbewust keuzes te maken én ruimte 

krijgen om zichzelf te ontplooien, zij optimaal voorbereid zijn op de toekomst. 

 

Het grootste deel van de ouders heeft een hoog opleidingsniveau, is vaak tweeverdiener en stelt zich 

constructief kritisch op ten aanzien van de school. Ouders die voor de Groen van Prinstererschool 

kiezen komen uit de omgeving rondom het Raadhuis, maar ook uit andere wijken in Hilversum. 
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De omgeving 

De school staat in de wijk rondom het Raadhuis. Dit is een ruim opgezette en veilige wijk. Er wordt ten 

behoeve van de kinderen met diverse instanties (zie onderstaande alinea’s) samengewerkt om ervoor 

te zorgen dat ondanks de kleinschaligheid er geen kansen onbenut blijven. 

 

Ten behoeve van de vormgeving van Passend onderwijs wordt samen gewerkt met Unita.  

 

De kinderen die onze school bezoeken zijn dezelfde als die door de buitenschoolse opvang (BSO 

Gigagroen) worden bediend. Vanuit opvoedkundige redenen is een identieke aanpak door school en 

BSO noodzaak. Er wordt samengewerkt met Kinderopvangorganisatie Bink, waarbij opgemerkt wordt 

dat we blij zijn dat de BSO inpandig is. De Gigagroen heeft in het schoolgebouw diverse ruimtes ter 

beschikking.  

 

Met lokale partners (gemeente Hilversum en andere schoolbesturen) worden specifieke onderwerpen 

besproken, zoals onderwijs, jeugdbeleid en huisvesting. Er wordt samengewerkt met Cultuureducatie 

met Kwaliteit (CMK) Gooi en Vechtstreek en Globe om tot een evenwichtig cultureel aanbod te komen, 

waarbij programma’s worden samengesteld en nieuwe projecten samen worden ontwikkeld.  

 

Tot slot wordt er intensief samen gewerkt met ouders, om ze actief te betrekken bij de ontwikkeling en 

leerprestaties van de kinderen. 

 

Het team en het bestuur 

Het onderwijsteam is de belangrijkste factor en randvoorwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs 

van de school. Het team op de Groen van Prinsterer is een ervaren team met veel talent. De 

collegialiteit, toewijding, betrokkenheid en aandacht voor kinderen is groot. Tegelijkertijd staat het 

team soms ook onder druk door een (toegenomen) werkdruk, personeelswisselingen en een 

overspannen arbeidsmarkt voor onderwijzend personeel. 

 

De afgelopen jaren is de inrichting van het bestuur getransformeerd naar een Toezichthoudend Bestuur 

(TB) en een directeur-bestuurder met vergaand mandaat. Deze structuur werkt deze over het algemeen 

naar behoren. Er is ook een goede verstandhouding tussen TB, de directeur-bestuurder en 

medezeggenschapsraad (MR). Deze is sterk verbeterd ten opzichte van een aantal jaar terug. Ook is de 

Groen van Prinsterer financieel gezond. 
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2. UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR  
 

Wat zijn de hoofdlijnen van het strategisch beleid van het bestuur? 

 

1. Identiteit 

 

Belangrijke aspecten van identiteit die aansluiten bij de grondslag van de school en die in de komende 

planperiode behouden en/of verder ontwikkeld en verstevigd moeten worden zijn: veiligheid, (open en 

positieve) sfeer, integriteit, betrokken leerkrachten en ouders, ontmoetingsplaats voor ouders, 

(verbindende) cultuur op school & aandacht voor ieder kind.  

 

Belangrijke ontwikkel- en aandachtspunten die zijn genoemd in het kader van de christelijke identiteit 

zijn: 

• De positie van het Christelijk onderwijs (Grondwet artikel 23, vrijheid van onderwijs) staat onder 

druk; het is van belang om dit aspect van identiteit bij de Groen van Prinsterer verder te verankeren 

door middel van de werving van medewerkers en directieleden die de grondslag van de school 

onderschrijven en door dit uit te blijven dragen aan leerlingen en ouders. 

• Versterken van de vertaalslag naar de waarden waar we als school echt voor staan. 

• Verstevigen van ijkpunten die de identiteit van de school markeren, zoals bijv. kerstvieringen in de 

kerk, maar uiteraard ook de godsdienstlessen m.b.v. de methode Trefwoord. 

 

 

2. Ontwikkeling, onderwijs en pedagogiek 

 

Het gaat hierbij om voor ieder kind op zijn of haar niveau te streven naar maximale ontwikkeling op 

cognitief, creatief, motorisch en sociaal-emotioneel vlak.  

 

Tegelijk zijn uitdagingen genoemd bij dit thema die aandacht behoeven: 

• Bij aandacht voor een kind op zijn of haar niveau hoort ook voldoende aandacht voor kinderen met 

een ontwikkelachterstand en kinderen met een ontwikkelvoorsprong. Er is voldoende aandacht 

nodig voor het onderwijs voor deze kinderen en een versterking van het maatwerk voor kinderen in 

het algemeen. Hieraan moet met name aandacht worden gegeven in de instructie. Bij het laatst 

gehouden inspectiebezoek was de conclusie dat de school het goed doet ten aanzien van de 

verwerking. 

• Het formuleren en uitdragen van meer ambitie in het onderwijs, deze ambitie vertalen naar 

doorlopende leerlijnen en aspecten van kwaliteit waarin systematisch evalueren (en leren) voorop 

staan en onderdeel zijn van de werkcultuur.  

• Versterken van opbrengstgericht werken voor leerlingen op individueel niveau. 

• Omdat jongens anders leren of zich ontwikkelen dan meisjes, willen we waar mogelijk het 

onderwijsaanbod voor jongens aanpassen.  

• Meer structuur aanbrengen in de cultuuraspecten die onderdeel uitmaken van de eigenheid van de 

Groen van Prinstererschool. 
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3. Personeel: (ervarings)niveau, samenstelling, bezetting, werkdruk 
 

Het personeel van een school is de belangrijkste factor en randvoorwaarde voor de kwaliteit van het 

onderwijs. Op het vlak van het onderwijsteam is een aantal flinke uitdagingen. De komende jaren vormt 

dit een belangrijk onderdeel van de agenda: 

• Bij natuurlijk verloop goede aandacht hebben voor vergroten diversiteit in het team: jong en oud, 

man en vrouw. 

• Zorgen voor welbevinden; de Groen moet een school zijn met een zeer plezierige en open leer- en 

werkomgeving. 

• Leiderschap: versterken leiderschap en eigenaarschap. 

• Versterken deskundigheid: deskundigheidsbevordering. 

• Versterken stabiliteit bij ziekte en uitval: o.a. ook samenwerking met derden. 

• Ondersteuning van leerkracht voor ontlasten werkdruk: onderwijsondersteuning, stagiaires, 

groepsassistenten. 

• Het realiseren van goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

 
4. Samenwerking met ouders en verzorgers: informatie, communicatie, betrokkenheid, participatie 
 

Betrokkenheid van ouders op klassenniveau is over het algemeen groot. Op diverse manieren worden 

ouders ook ingezet voor ondersteuning bij (extra) activiteiten. Ook onderling, mede door diverse buiten 

de school om georganiseerde activiteiten, is betrokkenheid van ouders groot.  

 

Voor dit thema is een aantal ontwikkelpunten geformuleerd: 

• Verdere versterking van communicatie naar ouders, waaronder nieuwsbrief, nieuwsmagazine. 

• Verbeteren van de transparantie in het onderwijs en meer lijn brengen in communicatie van 

leerkrachten naar ouders en verzorgers van hun groep. 

• Meer inhoudelijke naamsbekendheid uitdragen van de Groen van Prinstererschool, ook naar 

nieuwe ouders en omgeving. Dit kan via een verbeterde en actueel gehouden website, pr-

activiteiten, een fleuriger schoolgids e.d. 

 

 

5. School en haar partners: samenwerkingsafspraken, positie in Hilversum, positie in de buurt 

 

De samenwerking met andere partners in de omgeving is over het algemeen goed. Denk daarbij aan 

partners als Bink, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita, netwerk van eenpitters. De 

ontwikkelingen in de omgeving van de school noodzaken daarom, om meer aandacht voor 

samenwerking met anderen te realiseren. Te denken valt hierbij aan: 

• Positie in het overleg met andere scholen en gemeente: duidelijk positie innemen, alert zijn op 

kansen en bedreigingen voor de Groen van Prinsterer. Als eenpitter leg je minder gewicht in de 

schaal als je solistisch opereert. Daarom zoekt de school samenwerking met andere eenpitters. 

• Versterken samenwerking met andere schoolbesturen, bijvoorbeeld op het vlak van inzet tijdelijke 

krachten. 
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• Samenwerking met voortgezet onderwijs ten behoeve van het versterken van doorlopende 

leerlijnen. 

 

 

6. Veiligheid en fysieke omgeving: veiligheidsbeleving, toegankelijkheid, kwaliteit gebouw 

 

Over het algemeen is de school een veilige omgeving. Voor de kwaliteit van het gebouw is een meerjarig 

onderhoudsplan opgesteld, waarin grote en kleine onderhoudsactiviteiten zijn opgenomen ter 

verbetering van de kwaliteit van het gebouw. Het gebouw is echter oud en her en der kan de kwaliteit 

worden verbeterd.  

 

Verbeterpunten op het thema fysieke omgeving zijn: 

• Opknappen keuken beneden, goede koffie- en theevoorzieningen (i.s.m. Bink). (prioriteit); 

• Logistiek in de Dalweg: mogelijkheid voor fietsstraat? Geen auto’s in de straat in de ochtend? 

Vereist overleg met de gemeente (prioriteit); 

• Verbeteren sfeer gebouw a la teamkamer (o.a. directiekamer);  

• Vernieuwing fietsenstalling.  

 

 

7. Governance, bedrijfsvoering en risicomanagement: verhouding/samenstelling TB-directeur-

bestuurder, medezeggenschap-directie, directie samenstelling, risico’s 

 

De governance structuur is vastgelegd in de statuten van de school. De rolverdeling tussen het bestuur 

en de directie is beschreven in het management statuut. De school volgt zoveel mogelijk de Code Goed 

Bestuur van de PO-Raad en zal de komende periode de nieuwe Code Goed Bestuur (die is ingegaan per 

1 januari 2021) gaan hanteren.  

 

Welke kwaliteitseisen stelt het bestuur?  
 

De ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid vindt plaats onder leiding van de 

directeur-bestuurder. Naar aanleiding van strategisch beleid van het bestuur (TB en directeur-

bestuurder) wordt samen met het team invulling gegeven aan de onderwijskundige vertaling en 

uitvoering. 

 

De ontwikkelde onderwijskundige beleidsvoornemens hebben relatie met het strategisch beleid en 

deze wordt in managementrapportages inzichtelijk gemaakt door de directeur-bestuurder in het TB. 

 

De ontwikkeling van beleid heeft directe relatie met het toezichtkader van de onderwijsinspectie en 

hierbij streeft de school naar een bovengemiddelde kwaliteit. 

 

Hoe bewaakt het bestuur de gewenste kwaliteit op onze school? 

 

Het bestuur laat zich door de directeur-bestuurder op de hoogte stellen middels de volgende 

rapportages: 

• Managementrapportages (inclusief jaarverslag, vlootschouw, e.d.) 
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• Opbrengstrapportages (trendanalyse IEP, inspectieonderzoek, Nationaal Cohortonderzoek 

Onderwijs, e.d.) 

• Tevredenheidsonderzoeken (ouders, personeel en leerlingen) 

• Groep 8 schoolverlaters terugblik 

• Financiële rapportages (begroting, MIP (meerjaren-investeringsplan), MOP (meerjaren-

onderhoudsplan), jaarrekening e.d.) 

 

 

Hoe is de kwaliteitscultuur binnen het bestuur? 

 

Binnen het bestuur wordt gewerkt aan de hand van de Code Goed bestuur. Regelmatige evaluaties van 

het eigen handelen maken deel uit van het op peil houden van eigen kwaliteit van het bestuur.  

Onderdeel van de evaluatie is de inventarisatie van de professionaliseringsbehoefte. Het bestuur 

bespreekt de conclusies van de evaluatie met de directie en geeft hieraan uitvoering.  

 

 

Hoe ziet het personeelsbeleid er op bestuursniveau uit?  

 

Het benoemings- & personeelsbeleid van de school (verantwoordelijkheid directeur-bestuurder) is erop 

gericht om de gestelde ambities op het gebied van pedagogisch en didactisch handelen te realiseren. 

Hiertoe worden ter ondersteuning scholingsprogramma’s ingezet op team- & individueel niveau. 

Er worden maatregelen genomen en instrumenten (bekwaamheidsdossier, Werken met Kwaliteit 

(WMK), een webbased kwaliteitsinstrument) ingezet die waarborgen dat het personeel zijn 

bekwaamheid op peil houdt. Dit wordt opgenomen in het nascholingsplan (wordt ieder jaar opgesteld).  

Bij de gemaakte ambities worden ten aanzien van het gedrag waarneembare kenmerken op leerling & 

leraar niveau geformuleerd. Hiervoor gebruiken we WMK. Deze waarneembare gedragscomponenten 

maken deel uit van de gesprekkencyclus, die verbonden is aan het bezoek en beoordelen van de leraar 

in de klas. 
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3. ONS SCHOOLCONCEPT  
 

Missie Groen van Prinstererschool 

“Wij geven onderwijs dat gericht is op een brede ontwikkeling en vorming van kinderen op weg naar een 

zelfstandig functioneren in de samenleving, waarbij wij rekening houden met ieders mogelijkheden. Dit is 

ons doel en het motiveert ons om het onderwijs op De Groen te blijven verbeteren en vernieuwen.” 

 

 “De Groen” voor verbinding en kwaliteit! 

 

Visie Groen van Prinstererschool 

Als christelijke school willen wij midden in de samenleving staan. Wij streven naar een brede christelijke 

vorming van kinderen, en wij vinden onze inspiratie hiervoor in de Bijbel. Vanuit deze basis willen wij 

ons onderwijs vormgeven in het totale pakket van vakken op school en niet alleen tijdens het 

godsdienstonderwijs. 

 

Daarom staan op de Groen van Prinsterer de volgende punten centraal 

• Elk kind krijgt de mogelijkheid zich evenwichtig te ontwikkelen en leert om oog te hebben voor 

de mensen om zich heen. 

• Elk kind wordt optimale ontplooiingsmogelijkheden geboden en krijgt de kans om zijn/haar 

talenten te ontdekken. 

• Er is onderling respect tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. 

• Er is een veilige en vertrouwde sfeer die gericht is op verbinding. 

 

Onderbouwing van de visie 

1. Elk kind krijgt de mogelijkheid zich evenwichtig te ontwikkelen en leert oog te hebben voor de 

mensen om zich heen. 

Een evenwichtige ontwikkeling voor elk kind houdt in dat de verschillende ontwikkelingsgebieden 

evenredig aandacht krijgen. Dit betekent dat wij in ons onderwijs naast de cognitieve ontwikkeling ook 

andere ontwikkelgebieden aan bod laten komen. Dit zijn: sociale ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, 

motorische ontwikkeling en culturele ontwikkeling. Minstens zo belangrijk hierbij is dat elk kind 

enerzijds leert om anderen te helpen en anderzijds ook hulp te vragen en te ontvangen.  

2. Elk kind wordt optimale ontplooiingsmogelijkheden geboden en krijgt de kans om zijn/haar 

talenten te ontdekken. 

Wij streven naar zorg op maat, dus aangepast aan de mogelijkheden van het kind. Soms betekent dit 

dat de leerkracht gaat compacten (verkleinen van de hoeveelheid leerstof) of individuele doelen gaat 

stellen, omdat het kind aan het plafond van zijn mogelijkheden zit. Voor andere kinderen houdt dit in 

dat zij juist meer of andere leerstof aankunnen. Onder leiding van de talentcoach (zie website 

www.degroenvanprinsterer.nl) krijgen meer- en hoogbegaafde leerlingen ruimte en tijd om op hun 

niveau aan de slag te gaan met uitdagende leerstof. 

De leerkracht accepteert de mogelijkheden en beperkingen van ieder kind en gaat daarmee aan het 

werk. Voor optimale ontplooiing van het kind is het belangrijk dat het kind ook de kans krijgt om taken 

zelfstandig te doen en te onderzoeken. De leerkracht draagt er zorg voor dat deze zelfstandig te maken 

http://www.degroenvanprinsterer.nl/
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opdrachten voor het kind redelijkerwijs goed uit te voeren zijn. Op deze manier krijgt het kind 

succeservaringen. Het bevorderen van zelfstandigheid geeft het kind zelfvertrouwen. Dit is een goede 

basis voor een kind om zich optimaal te kunnen ontplooien. Uiteraard blijft de leerkracht cruciaal m.b.t. 

effectieve instructie, diagnosticeren, coaching e.d. Er is ruimte voor elk kind om te ontdekken waar hij 

/zij goed in is.  

3. Er is onderling respect tussen leerlingen, leerkrachten en ouders 

Wederzijds respect betekent dat we elkaar waarderen en rekening houden met elkaar. Dit geldt voor 

alle geledingen binnen de school: voor leerkrachten onderling, voor leerlingen onderling, maar ook 

voor leerlingen en leerkrachten naar elkaar toe. Dit rekening houden met elkaar en het leren waarderen 

van elkaar wordt vanuit deze basis breder getrokken naar de wereld om ons heen, een wereld waar 

mensen met andere culturen en meningen leven. De christelijke traditie waarin onze school staat komt 

voort uit de Bijbel en wij vragen dat de kinderen hier respectvol mee om gaan. Ook willen wij de 

kinderen leren met respect om te gaan met andere religieuze tradities en opvattingen. Samen vieren wij 

als school de grote christelijke feesten. Een belangrijk aspect binnen deze vieringen is het elkaar 

ontmoeten. 

4. Er is een veilige en vertrouwde sfeer die gericht is op verbinding 

Vanuit de christelijke levensvisie wordt een plaats gecreëerd waar kinderen zich veilig en vertrouwd 

voelen. Vanuit een houding van onderlinge waardering en rekening houden met elkaar, is het mogelijk 

om een veilige leeromgeving te creëren waarin iedereen zich veilig voelt en optimaal kan 

functioneren. Een omgeving van wederzijds vertrouwen. 

Samen met het team zijn de waarden van waaruit gewerkt wordt besproken. De Groen van Prinsterer 

werkt vanuit de volgende waarden: 

 

Waarden 

• Autonomie: Op onze school vergroten leerlingen en leraren eigenaarschap van het leerproces 

en helpen we elkaar waar nodig. 

• Deskundigheid: Op onze school ontwikkelen leerlingen kennis, vaardigheden, sociale 

omgangsvormen en persoonsvorming. 

• Veiligheid: Op onze school leren we zorgzaam te zijn voor elkaar, maken we de verbinding en 

leren we gebruik te maken van de verschillen zodat we tot betere samenwerking komen. 

• Plezier: Op onze school willen we dat kinderen en leerkrachten plezier hebben in het leren en 

ontwikkelen. 

Op basis van deze waarden heeft het team van de Groen inhoudelijke ambities op hoofdlijnen; 

onderwijskundig, didactisch, pedagogisch en ten aanzien van het schoolklimaat en de sociale veiligheid 

uitgesproken voor de aankomende vier jaar.  

Ambities 

Aanbod 

• Het toepassen van bewegingsactiviteiten bij het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden. 
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• Het realiseren van een doorgaande lijn in de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen, 

inclusief mediawijsheid 

• Bestuderen hoe ICT zo ingezet kan worden dat dit aansluit bij de behoefte van de leerlingen 

binnen hun ontwikkelingsproces. 

• Onderzoeken of het aanbod van Engels uitgebreid kan worden in de groepen 1 t/m 6. 

• Uitwerken techniekonderwijs. 

• Bevorderen van muziekonderwijs. 

• Leerlingen ontwikkelen zich vanuit autonomie en eigenaarschap en maken gebruik van 

bronnen bij het verwerven van kennis, om dit te vertalen in portfolio’s. (Een portfolio is een 

persoonlijke (soms digitale) map waarin je beschrijft wat je kan, waaruit dat blijkt en hoe je 

jezelf verder wilt ontwikkelen.) 

Zicht hebben op ontwikkeling 

• Onderzoek doen naar kwaliteitszorg, waarin o.a. opgenomen: mogelijkheden 

leerlingvolgsysteem IEP, trendanalyses, werken met groepsplannen, zorg voor motorische 

ontwikkeling en doorstroom naar groep 3 

Didactisch handelen 

• Het vergroten van eigenaarschap van leerlingen in ontwikkelen van (meer) regie over het eigen 

leerproces. 

• Het verbreden van het didactisch repertoire van leraren, door middel van gestructureerde 

intervisie en collegiale consultatie, gesprekkencyclus, klassenbezoeken, maar ook door het 

volgen van cursussen en kennis met andere scholen uitwisselen. Dit laatste aspect kan ook 

prima gedaan worden vanuit de uren duurzame inzetbaarheid. 

• Het benutten van elkaars talenten door leraren om het plezier en de autonomie onder leraren 

en leerlingen te verhogen. 

Samenwerking 

• Het optimaal gebruiken van de kwaliteiten van leraren bij het toepassen van de creatieve 

vakken. 

Toetsing en afsluiting 

• Het door leerlingen verslag laten doen van opbrengsten en opgedane kennis en vaardigheden 

in een portfolio. 

Schoolklimaat 

• Het door leerlingen benutten van door leraren geboden ruimte, om vanuit eigenaarschap te 

kunnen werken aan de eigen ontwikkeling. 

• Het (h)erkennen en benutten van verschillen tussen leerlingen en leraren, om gewenste 

veiligheid in werk- en leerklimaat te bereiken. 

 

Deze ambities zijn nader uitgewerkt in het meerjarenplan. 
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4. WETTELIJKE OPDRACHTEN 
 

De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de 

onderwijskwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen 

onderwijskwaliteit, inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe de school hieraan 

voldoet. 

 

 

4.1  ONDERWIJSKWALITEIT: AMBITIES EN BEWAKING 

• Welke kwaliteitseisen stelt de school?  

De Groen van Prinsterer stelt ambitieuze doelen op het gebied van leren. Deze doelen houden 

verband met wat er op basis van samenstelling leerlingenpopulatie en schoolweging van de 

school kan worden verwacht. De ambities staan verwoord in het meerjarenplan 2021-2025. 

• Hoe voldoet de school aan de basiskwaliteit onderwijskwaliteit, de kwaliteitszorg en het 

financieel beheer?  

De Groen van Prinstererschool hanteert een samenhangend systeem van toetsen en peilingen 

die de onderwijskundige ambities, zelf gestelde kwaliteitseisen en gestelde financiële kaders en 

uitgangspunten volgen. De systematiek houdt direct verband met het door de overheid 

gestelde toezichtkader op zowel onderwijskundig, als sociaal-emotioneel (veiligheid), als 

financieel gebied. 

• Welke kwaliteitsmeters zet de school in? Welke aspecten van onderwijskwaliteit worden 

hiermee gemeten? 

De Groen van Prinstererschool werkt in de komende planperiode met de volgende 

instrumenten: 

o Werken met Kwaliteit (WMK), een webbased kwaliteitsinstrument. Met WMK bepalen we 

de thema’s voor kwaliteitszorg die we op korte en lange termijn verder gaan 

onderzoeken en ontwikkelen. Als start krijgen we via een QuickScan zicht op de 

volgende aspecten: 

- aanbod en afstemming 

- actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 

- directe instructie 

- beroepshouding leraren 

- contacten met ouders 

- de best presterende leerlingen / talentontwikkeling 

- didactisch handelen 

- handelingsgericht werken in de groep en op schoolniveau 

- interne communicatie 

- leertijd 

- opbrengsten 

- pedagogisch handelen 

- schoolklimaat 

- strategieën voor denken en leren 

- zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten) 

o Oudertevredenheidsonderzoek (WMK) 

o Teamtevredenheidsonderzoek (WMK) 
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o Leerlingtevredenheidsonderzoek (WMK) 

o Klassenconsultatie (door directie en/of ib-er) gericht op meten en ontwikkelen van 

pedagogisch en didactisch handelen van leraren. 

o Nationaal Cohortonderzoek (analyse) 

o Nationaal Cohortonderzoek leergroei (zodra het mogelijk is, het onderzoek werkt nog 

niet met IEP) 

o Gesprekscyclus medewerkers (POP, ontwikkelgesprek, voortgangsgesprek, 

functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek) 

o Collegiale consultatie(s) 

o Trendanalyse opbrengsten (bespreking in het team en met MR) 

o Afname Veiligheidsmonitor in groep 7 en 8 

 

 

4.2  ONDERWIJSTIJD 

  Hoe voldoet de school aan de wettelijke eisen ten aanzien van de onderwijstijd? 

 

In bijlage 1 staat de optelsom van tijd die aan verschillende vak- & vormingsgebieden wordt gegeven. 

 

 

4.3 DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS 

 

In bijlage 2 staat een overzicht van de in gebruik zijnde onderwijsmethodes. 

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop 

deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden, voldoet 

De Groen van Prinstererschool aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van 

de Wet Primair Onderwijs.  

 

 

4.4  KADERS: WAT HEBBEN ONZE LEERLINGEN NODIG? 
 

• Hoe gaat de school om met kerndoelen en referentieniveaus? 

Wij hanteren het LVS van IEP en Kijk (groep 1 en 2). Alle kerndoelen zijn hierin verwerkt en ook 

de referentieniveaus.  

Onze methodes zijn ook gekoppeld aan de kerndoelen van SLO. 

• Toetsen en observaties. Meten we wat we willen weten? 

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en 

creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een 

volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat 

het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich 

verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP 

leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een 

uitkomst waarmee de leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende 

ontwikkelingsstap. Ook wordt hiermee het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen 

ontwikkeling vergroot. 
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Een leer- en criteriumgerichte aanpak 

Niets is zo demotiverend voor een leerling als horen dat je ‘ondergemiddeld’ presteert. Het 

huidige systeem van leerlingen met elkaar vergelijken, de zogenoemde percentielscore, doet 

geen recht aan de ontwikkeling van leerlingen. Zonde en oneerlijk, vinden wij. 

Inzicht Eigen Profiel (IEP) 

IEP doet het anders. De IEP is gebaseerd op een leergerichte aanpak in plaats van een 

prestatiegerichte aanpak. Een digitaal volgsysteem waarin we leerlingen uiteraard volgen op 

taal en rekenen via de referentieniveaus (bovenbouw) en leerlijnen (onderbouw). Maar waarin 

we ook meetinstrumenten aanbieden voor hart én handen. Denk aan de leeraanpak, de mate 

van nieuwsgierigheid of het vermogen om samen te werken. 

 

Naast IEP nemen wij twee keer per jaar een sociogram af (in groep 3 één keer) om de 

rolverdeling en groepsprocessen te monitoren. Deze worden geanalyseerd en besproken met 

de IB-er. Ook doen wij methode gebonden toetsen voor de vakken taal, spelling, rekenen, 

woordenschat en WO. Voor technisch lezen gebruiken wij eventueel de toetsen van CITO AVI en 

DMT (voor dyslectische kinderen). Dit wordt afgenomen door de RT-er en is een goede 

aanvulling op LVS IEP. We analyseren deze toetsen en er is overleg met RT en leerkracht. 

 

 

4.5 DE LEERLINGENZORG  

Specifieke accenten van de school zijn: 

1. Op de Groen is er meer aandacht voor leerlingen die meer aan kunnen door middel van het 

Toptalent traject.  

2. Aandacht voor de motorische ontwikkeling bij de kleuters. Vanuit de kleuterleerkrachten is 

geconstateerd dat leerlingen vaak met een cognitieve voorsprong binnen komen, maar met 

een motorische achterstand. Daarom hebben wij een specialist in de hand genomen op het 

gebied van de motorische ontwikkeling die twee keer per jaar de kleuters screent op fijne 

en grove motoriek. Hieruit volgt een advies voor in de klas.  

3. Ook beschikt de school over een RT taalspecialist en RT rekenspecialist. 

 

Op de website van de school (www.degroenvanprinsterer.nl) is veel informatie te vinden over de 

leerlingenzorg en welke procedures er gelden rond het toekennen van extra ondersteuning van 

leerlingen. Ook staat op de website de nodige informatie over Passend Onderwijs en het 

samenwerkingsverband Unita. 

 

Leerachterstanden worden tijdens IB-gesprekken met de leerkracht besproken. Zij overleggen over de 

juiste aanpak binnen en eventueel buiten de klas. 

 

Als leerlingen een andere voertaal hebben dan Nederlands worden tijdens IB-gesprekken met de 

leerkracht de mogelijkheden besproken. Zij overleggen over de juiste aanpak binnen en eventueel 

buiten de klas. 

 

 

 

 

http://www.degroenvanprinsterer.nl/
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5. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL 
 

IJkpunten voor de teamdialoog en de schoolanalyse kunnen zijn:  

 

Leerkrachtvaardigheden 

Binnen de Groen van Prinstererschool kan er nog meer mét en van elkaar worden geleerd en gebruik 

worden gemaakt van de aanwezige kwaliteiten. Bij het leiding geven aan leren, kunnen leraren de 

leerlingen een groter inzicht en een grotere invloed geven op het ‘eigen leerproces’. Hiertoe dienen in 

de komende periode vaardigheden te worden ontwikkeld. 

 

Het leren op de Groen van Prinsterer is meer dan alleen de hoofdvakken rekenen en Nederlandse taal. 

Er is sterke behoefte om zaken als Engels, techniek en creatieve vakken als tekenen, handvaardigheid 

en muziek ook een meer volwaardige plek in het onderwijs te geven. Hierbij zal het zoeken blijven naar 

een juiste balans tussen wat moet en mogelijk is. 

 

Leiderschap, samenwerkingscultuur & besluitvorming 

Het personeel wil onder leiding van de directeur-bestuurder stappen maken in het realiseren van een 

professionele cultuur. Hierbij worden verschillen tussen leraren positief gewaardeerd en wordt er 

samen met de leraren gekeken, op welke manier hun talenten en vaardigheden ten dienste kunnen 

komen te staan van het leren en ontwikkelen van leerlingen én collega’s. 

 

Ouders en verzorgers zouden nog meer dan nu het geval is als educatief partner kunnen worden gezien. 

Uit de peiling onder ouders naar de koers en plannen van de school in de komende jaren kwam de 

behoefte om gehoord en betrokken te worden naar voren. 

 

Focus op resultaten  

De Groen van Prinsterer heeft stabiele hoge scores op de IEP eindtoets en de leerlingvolgsysteem 

toetsen. De uitdaging is om leerlingen veel meer zélf eigenaar van het eigen leerproces te laten zijn. De 

leerling raakt intrinsiek gemotiveerd om het eigen leren op een hoger plan te trekken door de hoge 

betrokkenheid. Hierdoor kan de rol van de leerkracht veranderen naar een meer coachende rol. Er 

ontstaat meer ruimte om alle leerlingen actief te begeleiden en hun leercapaciteiten naar een hoger 

plan te tillen. De aandacht en begeleiding van de leerkracht gaat uit naar alle leerlingen, ieder kind 

heeft zijn/haar eigen talenten die verder ontwikkeld dienen te worden. 

 

Actuele schooleigen aandachtspunten. 

De kleinschaligheid van de Groen van Prinstererschool maakt de school krachtig en kwetsbaar tegelijk. 

Bij voortduur dient een beredeneerd midden te worden gezocht tussen eigenheid en doelmatigheid van 

de ingezette middelen en continuïteit van de organisatie als geheel.  

 

In bijlage 3 wordt middels een SWOT-analyse aangegeven wat de sterktes, zwaktes, kansen en 

bedreigingen zijn van en voor de school. 
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6. AMBITIES EN MEERJARENBELEID OP HOOFDLIJNEN 
 

Onze ambities en de speerpunten van ons meerjarenbeleid zijn op hoofdlijnen: 

 

Onderwijsproces 

• Het realiseren van een doorgaande lijn in de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen, 

inclusief mediawijsheid; 

• Een toekomstgericht onderwijs met bijzondere aandacht voor digitale geletterdheid; 

• Het (mogelijk) verbreden van het aanbod Engels in midden- en onderbouw om een betere 

aansluiting naar het VO te garanderen; 

• Het techniekonderwijs binnen het lesstofaanbod een volwaardige plek geven; 

• Het volwaardig verzorgen van creatieve vakken, muziekonderwijs en bewegend leren binnen 

het lesstofaanbod, waarbij gebruik wordt gemaakt van talenten van leraren; 

• Het vergroten van eigenaarschap van leerlingen in het ontwikkelen van het eigen leerproces; 

• Het invoeren van een portfolio voor alle leerlingen; 

• Het verbreden van het didactisch repertoire van leraren (o.a. differentiatie), waardoor 

effectieve ontwikkelrendementen en plezier in leren bij een leerling zo optimaal mogelijk wordt 

vergroot; 

• Het binnen de christelijke identiteit vormgeven van burgerschap; 

• Het implementeren en evalueren van een nieuwe rekenmethode; 

• Het implementeren en evalueren van een nieuwe methode sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Schoolklimaat: 

• Leerlingen kunnen vanuit eigenaarschap werken aan de eigen ontwikkeling; 

• Het (h)erkennen en benutten van verschillen tussen leerlingen en leraren met als doel een veilig 

werk- en leerklimaat. 

Onderwijsresultaat 

• Het realiseren van goede resultaten bij tussentijdse toetsen, waarbij de behaalde resultaten 

op/boven het gemiddelde liggen van wat op basisschoolweging kan worden verwacht; 

• Het realiseren van goede eindresultaten, waarbij de behaalde referentieniveaus op/boven het 

gemiddelde liggen van wat op basisschoolweging kan worden verwacht en passend zijn bij de 

ontwikkeling van het individuele kind. 

 

Kwaliteitszorg & ambities 

• Het kiezen en onderhouden van een beredeneerd systeem van kwaliteitsonderzoek op de 

school waarbij wordt gepeild bij leerlingen, leraren en ouders; 

• Het vasthouden en verder uitbouwen van de goede kwaliteit zoals eerder geconstateerd door 

Inspectie van het Onderwijs; 

• Het verbreden en verdiepen van de bijdrage en betrokkenheid van ouders/verzorgers; 

• Onderzoek doen naar kwaliteitszorg,  

Financieel Beheer 
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• Het bestendigen van een gezonde financiële positie met oog voor verantwoorde ontwikkeling 

van reserves. 

 

Personeel 

• Het realiseren van een professionele lerende cultuur, waar vanuit gelijkwaardigheid wordt 

gewerkt aan leren met en van elkaar en het benutten van elkaars talenten en vaardigheden; 

• Het vinden, binden en boeien van personeel met uiteenlopende specialiteiten in een kleine 

organisatie. 

Overig 

• De positionering als eenpitter binnen de regio. 

 

Prioriteiten hierin zijn terug te vinden in het meerjarenplan 2021-2025. 
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Bijlage 1 

 

Vaststellingsverklaring Schoolplan 2021-2025 

 

School:    CBS Groen van Prinsterer 

 

Adres:    Dalweg 11 

 

Postcode en plaats:  1217 HX Hilversum 

 

 

 

Het schoolplan is besproken in een aantal teamvergadering en –bijeenkomsten in de periode maart t/m juni 

2021. 

  

 

d.d. _______________________   Handtekening directeur _____________________ 

 

 

 

 

Het schoolplan is besproken in de vergadering van de MR van bovengenoemde school, die hiermee 

ingestemd heeft. 

 

 

d.d. _______________________  Handtekening voorzitter MR  ____________________ 

 

 

 

 

Het schoolplan is vastgesteld door het bevoegd gezag van bovengenoemde school 

 

Plaats _______________________________   d.d. _____________________ 

 

Naam _______________________________      Functie _____________________ 

 

 

Handtekening ____________________ 
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Bijlage 2 

 

Onderstaand de optelsom van tijd dat aan verschillende vak- & vormingsgebieden wordt gegeven. 

 

vakgebied Groep 

1 

Groep 

2 

Groep 

3 

Groep 

4 

Groep 

5 

Groep 

6 

Groep 

7 

Groep 

8 

Godsdienstige vorming 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:00 1:00 

Ned. Taal / lezen 4:00 4:00 7:30 7:30 10:30 10:30 7:00 7:00 

Rekenen / wiskunde 2:00 2:00 3:45 4:30 5:00 5:00 3:45 3:45 

Schrijven   2:15 0:45 0:45 0:30   

Engels       1:00 1:00 

Aardrijkskunde     0:45 0:45 1:00 1:00 

Geschiedenis     0:45 0:45 1:00 1:00 

Natuur en techniek    0:30 0:45 0:45 1:00 1:00 

Wereldoriëntatie 1:00 1:00 1:00 2:00     

Bewegingsonderwijs 1:30 1:30 1:45 2:00 1:30 1:30 2:00 2:00 

Expressie-activiteiten 

(handvaardigheid, tekenen, 

muziek) 

1:45 1:45 3:30 2:00 2:00 2:30 2:00 2:00 

Sociale vaardigheid/ welbevinden 

(soc. em.) 

2:00 2:00 1:00 1:30 0:45 0:30 1:30 1:30 

Werken met 

ontwikkelingsmateriaal 

5:30 5:30       

Zintuiglijke en lichamelijke 

ontwikkeling 

2:00 2:00     1:00 1:00 

Geestelijke stromingen       0:30 0:30 

Bevordering sociale redzaam-heid 

(w.o. gedrag in het verkeer) 

1:30 1:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 

Burgerschap       1:00 1:00 

Pauze 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 

Totaal 24 24 24 24 26 26 26 26 
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Bijlage 3 

 

 Leermiddelen/ methodes Bijzondere afspraken 

Nederlandse taal 

 

 

Kleuterplein (groep 1 en 2) 

Lijn 3 (groep 3) 

Taal op maat (groep 4 t/m 8) 

Spelling op maat (groep 4 t/m 8) 

Estafette (groep 4 t/m 6) 

Leeslink (groep 7 en 8) 

Nieuwsbegrip (groep 7 en 8) 

 

Rekenen en wiskunde 

 

 

Kleuterplein (groep 1 en 2) 

Pluspunt (vanaf 2021-2022; groep 

4 t/m 8) 

Semsom (groep 1, 2 en 3) 

Met Sprongen Vooruit (groep 1 en 

2) 

Vanaf 2021-2022 gaan we 

werken met (een) andere 

methode(s). 

Engelse taal 

 

 

Take it easy Oriëntatie verbreding 

onderwijs naar onder- & 

middenbouw. 

Aardrijkskunde 

 

Meander  

Geschiedenis 

 

Brandaan  

De natuur, waaronder biologie 

 

Naut  

Geestelijke stromingen 

 

 

 In groep 5 t/m 8 komt dit aan 

bod middels Trefwoord en bij 

wereldoriëntatie. 

Expressie-activiteiten 

(handvaardigheid, tekenen, 

muziek) 

 

Moet je doen  

Bevordering sociale redzaamheid, 

waaronder gedrag in het verkeer 

 

Verkeerskrant VVN 

Examenwijzer (groep 7) 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

(Schoolveiligheid/ welbevinden 

van de leerlingen) 

 

Beter omgaan met jezelf en de 

ander 

Vanaf 2021-2022 gaan we 

werken met een andere 

methode. 

Bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs in het 

speellokaal (groep 1 en 2) 

Basislessen bewegingsonderwijs 

(groep 3 t/m 8) 

De vakleerkracht gym 

hanteert een eigen 

jaarplanning. 
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Godsdienstonderwijs 

 

Trefwoord  

 

 

 

Bijlage 4 

 

SWOT-analyse 

Ter informatie: SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In het Nederlands vertaald met 

sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. De SWOT is een hulpmiddel om de grote hoeveelheid informatie van 

de interne en externe analyse overzichtelijk en eenvoudig weer te geven. 

De SWOT-analyse is een opsomming van kansen en bedreigingen in de markt en sterktes en zwaktes van de 

organisatie, in ons geval CBS Groen van Prinsterer. 

In een SWOT-analyse worden de kansen en bedreigingen (externe factoren) en de sterktes en zwaktes (interne 

factoren) opgesomd. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de actuele positie van de school en helpt het mee 

om de juiste strategie te bepalen. 

 

De SWOT-analyse is gemaakt met input vanuit de directie (directeur en adjunct-directeur), enkele leden van 

het toezichthoudend bestuur en de medezeggenschapsraad (oudergeleding). 

 

Sterke punten van de school: 

- Relatief hoge onderwijsopbrengsten (met name taal/lezen en rekenen); 

- Cultuuronderwijs (met externe inzet); 

- Wachtlijst belangstellenden; omdat er niet uitgebreid wordt met lokalen leidt dit tot een stabiel 

leerlingenaantal; 

- Op financieel gebied een school die goed bij kas zit; 

- Een goed onderhouden gebouw met een inpandig gymlokaal; 

- Goed en laagdrempelig contact ouders-school; 

- Goede naamsbekendheid in de omgeving; 

- Eenpitter: 1. korte lijntjes 2. financiële middelen komen bijna volledig ten goede aan de school (o.a. geen 

afdracht naar bovenschools management, wel inhuur externen zoals Dyade); 

- Kwaliteit en betrokkenheid team; 

- Neerzetten eigen visie en deze uitdragen. 

 

Zwakke punten van de school: 

- Eenpitter: 1. Innovatiebereidheid en consequenties op financieel gebied liggen erg veel bij de directeur-

bestuurder. 2. weinig (inhoudelijk) contact met andere scholen. 3. voor sommige zaken ben je te klein 

(zoals opzetten vervangerspool, schooloverstijgend leren van elkaar (bijv. startende leerkrachten, zij-

instromers) 4. op directie- en bestuursniveau is delegeren maar beperkt mogelijk; 

- Website is minder aantrekkelijk; is begin 2021 wel geactualiseerd, maar moet vernieuwd worden, zodat 

het een visitekaartje van de school wordt; 

- Een (klein) deel van het team heeft minder affiniteit met de christelijke identiteit van de school, 

waardoor het godsdienstonderwijs niet in alle groepen voldoende aan bod komt; 

- Klas overstijgende ouderbetrokkenheid. Deze mag worden verhoogd inclusief het lid zijn van de 

Vereniging; 

- Afnemen van tevredenheidspeilingen onder ouders en leerlingen; worden niet/nauwelijks afgenomen; 
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- De Dalweg is niet erg veilig bij brengen en halen van met name jonge leerlingen. Hierin mogen ouders 

ook worden aangesproken als hun gedrag daartoe aanleiding geeft; 

- Ventilatie en luchtkwaliteit lokalen groep 3 en groep 4 laat duidelijk te wensen over; 

- Buitenbergingen en fietsenhok zijn aan vervanging toe; 

- Onderlinge samenwerking leerkrachten; 

- Betrokkenheid leerlingen bij realisatie vernieuwende ideeën. 

 

Kansen voor de school: 

- Oppakken strategische keuzes en innovaties uit het schoolplan 2021-2025 en de onderliggende 

jaarplannen; 

- Opzetten eigentijds onderwijs: onderzoekend leren (bijv. bij techniekonderwijs), eigenaarschap, 

bewegend leren, stimuleren van nieuwsgierigheid. Dit leidt tot intrinsieke motivatie bij leerlingen en 

leerkrachten; 

- Zoeken van samenwerking en meer relatie opbouwen met andere besturen op gebieden zoals: 1. 

omgaan met het lerarentekort. 2. leren van elkaar (bijv. netwerk startende leerkrachten); 

- Actiever talenten van betrokken ouders inzetten om doelen te realiseren; 

- Optimaal blijven uitdagen van meer- en hoogbegaafde leerlingen; 

- Voldoende en goede aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling (als stevige basis) gedurende alle 

leerjaren; 

- Realiseren van iets kleinere klassen. De huidige leerlingpopulatie is rond de 30 kinderen per groep. Het 

streven is om dit gefaseerd terug te brengen naar ongeveer 26; 

- Actief als team bespreken wat nodig is voor een meer lerende cultuur (ook als je tevreden bent met de 

huidige staat); 

- Bewegend leren meer inzetten als bewezen tool voor het verbeteren van onderwijsrendement (inclusief 

meer plezier in leren); 

- Tevredenheidsonderzoek organiseren onder de huidige groep schoolverlaters over de ervaringen 

gedurende hun gehele schooltijd; 

- Opzetten leerlingenraad; 

- Inzet expertise van teamleden. 

 

Bedreigingen voor de school: 

- Lerarentekort (binnenhalen van goed personeel); 

- Kwetsbare positie als eenpitter en de mogelijkheden voor docenten met ambitie om door te groeien; 

- Continuïteit directie (veel wisselingen gedurende de afgelopen jaren); 

- Vasthouden van de christelijke identiteit; 

- Als eenpitter kan het lastiger zijn om van alle ontwikkelingen in het onderwijs op de hoogte te zijn; 

- Het onvoldoende benutten van kansen op financieel gebied, bijv. aanvragen subsidies. 
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