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1. Inleiding 

Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de schoolplanperiode 2020-2024. Het is opgesteld 

binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur, welke is samengevat in hoofdstuk 

1. Hoofdstuk 2 gaat over het onderwijs op onze school en hoe we dat verder willen ontwikkelen in 

de periode van 2020-2024. Dit hoofdstuk is vertaald naar een ‘schoolplan op 1 A4’, dat ons helpt om 

onze richting en focus scherp te houden. Dit plan is terug te vinden als bijlage.   

 In hoofdstuk 3 beschrijven we de wijze waarop wij invulling geven aan voorschriften die de 

Inspectie heeft gesteld. Hoofdstuk 4 beschrijft ons personeelsbeleid. Onze kwaliteitszorg wordt 

beschreven in hoofdstuk 5. 

Het schoolplan wil elke belanghebbende duidelijkheid geven over wat we willen bereiken met het 

onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven. 

  

School OBS de Meander 

BRIN: 28CZ 

Schoolleiding: Ivanka Maat-Dekker 

Bezoekadres: Florijnstraat 3 

Postadres: 2645 H.H. Delfgauw 

Telefoonnummer: 015-2564159 

E-mail: directie@demeander-delfgauw.nl 

Website: www.demeander-delfgauw.nl 

Bestuur: Scholengroep Holland 

Bestuursnummer: 41488 

Bezoekadres bestuur: Eerste Tochtweg 11C 2912 LM Nieuwerkerk aan 
den IJssel. 

Telefoonnummer bestuur: 0180-399673 

Website SGH: www.scholengroepholland.nl 

 

Totstandkoming 

We hebben als team de missie en visie herijkt, ons doel beschreven en voor het schoolplan 2019- 

2023 geformuleerd. Daarnaast hebben we de strategieën geselecteerd waarmee we onze visie in de 

jaren 2019 tot 2023 willen realiseren.  

We hebben gegevens verzameld, die duidelijk maakten, welke positie de school aan het eind van 

de vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik gemaakt 

van de volgende gegevens: 

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

 De jaarlijkse evaluaties van de actieplannen uit het jaarplan. 

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

 De nieuwste gegevens over schoolweging. 

 SWOT analyse leerlingenraad. 

 SWOT analyse MR. 

 SWOT analyse team. 

De analyse van deze gegevens, samen met onze missie en visie, heeft geresulteerd in een aantal 

strategieën die voor ons team leidend en richtinggevend zijn voor de te behalen doelen. 

 Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk op voor de 

uitvoering van het schoolplan voor de komende vier jaar. 

 Het bevoegd gezag stelt zich, door middel van de akkoordverklaring, verantwoordelijk voor 

het ondersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. 
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 Het bevoegd gezag stelt zich garant voor het gericht inzetten van middelen voor het 

ondersteunen van dit schoolplan. 

 De directie stelt het schoolbestuur jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen door een 

jaarverslag. 

 
Samenhang met andere documenten 
 
De schoolgidsen in de periode 2020-2024 worden samengesteld op basis van de inhouden van het 

schoolplan. 

 

Vaststelling 

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

 

Ondertekening directeur: 

 

 

………………………………………… 

 

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

 

Voorzitter van de MR: 

 

 

……………………………………… 

 

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

 

Voorzitter van het bestuur van ….. 

 

 

………………………………………… 
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2.Uitgangspunten van ons bestuur 

 
Stichting Scholengroep Holland bestaat uit 13 openbare scholen in de gemeenten Lansingerland, 
Pijnacker-Nootdorp en Zuidplas. Binnen gezamenlijke kaders geeft iedere school vorm en uitvoering 
aan het onderwijs afgestemd op de eigen populatie vanuit een onderbouwde visie.  

 

Missie SGH 

Vanuit ons openbare karakter, vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting, geven we iedere leerling 

de beste en eerlijke kansen om met plezier te leren, zijn dromen waar te maken en bij te dragen 

aan een inclusieve samenleving en een beter milieu.  

Motto SGH 

 “Eerlijke kansen voor ieder kind”. 

 

Ambities SGH 

 Wij bieden een hoge onderwijskwaliteit  

 Wij bieden goed werkgeverschap en stellen de leerkracht centraal  

 Wij versterken onze samenwerking met andere organisaties  

 Wij zijn een goed georganiseerde scholengroep. 

 

Voor meer informatie betreft de visie van Scholengroep Holland en de manier waarop wij 

samenwerken om bovenstaande vorm te geven, verwijzen wij naar ons strategisch beleidsplan 

2020-2023. 
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3. De opdracht van onze school 

  
3.1.      Inleiding 
 
Dit hoofdstuk is dragend voor ons werk in de komende schoolplanperiode van 2020-2023. We 
verantwoorden hier vanuit welke opvattingen ons onderwijs verzorgd wordt. Deze opvattingen zijn 
gebaseerd op de visie van het schoolteam en de conclusies die we als schoolteam getrokken hebben 
uit de verzamelde gegevens. Dit alles binnen de kaders van het door het bestuur vastgesteld 
strategisch beleid. Daarnaast is een interne en externe analyse van onze school uitgevoerd. Dat 
heeft geresulteerd in een aantal sterke en zwakke kanten van onze organisatie, evenals kansen en 
bedreigingen in de nabije toekomst. Al deze gegevens samen zijn gebruikt om de meest passende 
strategieën te kiezen voor de komende vier jaar en zijn verweven tot dit schoolplan.  
  
3.2       Onze missie 
 
Op onze school bieden wij kinderen alle kansen om hun talenten te ontwikkelen en zich te 
ontplooien tot gelukkige wereldburgers. 
 
 

 

 

 
Onze kernwaarden zijn:  
 

 Op onze school heerst een professionele cultuur. 

 Op onze school hebben we oog voor het individuele kind.  

 Op onze school zijn de ouders/verzorgers onze partners.  
 

Onze slogan en de kernwaarden worden nader toegelicht in de schoolgids.  
 
Missiebeleid:  
 
Wij hanteren het beleid om de missie levend te houden. De missie, slogan en kernwaarden komen 
jaarlijks aan bod in een personeelsvergadering.  De missie en visie zijn opgenomen in de schoolgids. 
 
3.3   Onze visie op leren en onderwijs 
 
De Meander is een openbare school die regulier basisonderwijs biedt. Wij spelen in op de 
onderwijsbehoeften van ieder kind om zo hun eigen talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. 
Creativiteit, zelfstandigheid en respect voor elkaar zijn onze kernwaarden.                                    
 
Wij investeren veel in de sociale vaardigheden van de kinderen. Hierbij hanteren wij de zeven 
sleutelprincipes van de Coöperatieve Leerstrategieën. De didactische structuren hierbij zorgen 
ervoor dat alle leerlingen meedoen, aanspreekbaar gesteld kunnen worden voor hun bijdragen en 
het leren, optimaal betrokken zijn bij de les en samenwerken om gezamenlijke doelen van de 
groep te kunnen bereiken. De leerlingen moeten vertrouwen in elkaar krijgen, leren samenwerken, 
conflicten in de groep leren oplossen en leren hoe ze in teamverband beslissingen kunnen 
nemen. Ook maken we hierbij gebruik van de “TOPics” en ons unieke maatjessysteem, waarbij 
oudere kinderen de jongere kinderen begeleiden bij gezamenlijke activiteiten, zoals de 
weekopening, de zangkring, de weeksluiting en de creatieve ochtenden. Dit maakt de kinderen heel 
bewust van hun omgang met elkaar en de mensen om hen heen.                                                
Op de Meander streven we ernaar om de leerlingen voor te bereiden op de toekomstige 
maatschappij en de hierbij gevraagde vaardigheden passend bij de  21ste eeuw. Een belangrijk 
onderdeel hierin is het stimuleren van de zelfstandigheid van de leerlingen middels de door ons 

Slogan van OBS de Meander is: 

“De Meander zijn wij samen!” 
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opgestelde doorgaande lijn in zelfstandig werken en het aanleren van de Engelse taal vanaf groep 
1. 
 
 
3.4.      Interne en externe analyse 

1. SWOT analyse leerlingenraad, MR en Team: 

STERKTES  Leerlingenraad: MR: Team: Totalen: 

 Plusklas. X  X 2x 

 Rekentijgers. X  X 2x 
 Ervaren leerkrachten. X   1x 

 Voldoende 
invallers/personeel. 

X X  2x 

 Maatjessysteem. X X X 3x 

 Verschillende 
activiteiten/actieve 
school. 

X X  2x 

 Extra 
hulp/onderwijsassistent 

X X X 3x 

 Aandacht voor ieder 
kind/goede zorg-
structuur. 

X X X 3x 

 Leerlingenraad/betrok- 
        kenheid leerlingen. 

X  X 2x 

 Letten op maatregelen 
Corona. 

X   1x 

 Gebruik laptops. X   1x 

 Onderbouwd 
lesaanbod. 

X  X 2x 

 Verschillende 
methodieken. 

X   1x 

 Speelmateriaal 
schoolplein. 

X   1x 

 Voldoende tijd. X   1x 

 Veel planten in de 
school. 

X   1x 

 Creativiteit.  X X 2x 

 SCL.  X X 2x 

 Creaochtend/techniek.  X X 2x 

 Schoolkamp vanaf 1/2.  X X 2x 

 Betrokken ouders.  X X 2x 

 Hecht/enthousiast 
team. 

 X X 2x 

 Specialisten in de 
school. 

 X X 2x 

 Inzet Gelukskoffer.  X X 2x 

 Aandacht voor 
presenteren. 

 X  1x 

 Weinig uitval/stabiel 
team. 

 X  1x 

 Collegiale consultatie.  X X 2x 

 Eigen identiteit.  X X 2x 

 Open 
karakter/communicatie. 

  X 1x 

 Nieuwe frisse   X 1x 
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blik/nieuwe 
directeur/IB. 

 Inloop vanaf 8 uur.   X 1x 

 Toegankelijkheid 
ouders/meedenkende 
ouders. 

  X 1x 

 Mooie website.   X 1x 
 Goed contact externen.   X 1x 

 De “week”.   X 1x 

 Thema’s/zaakvakken.   X 1x 

 Uitgebreide rapportage.   X 1x 

 Goed aangeschreven in 
de wijk/omgeving. 

  X 1x 

 Meander zijn we 
samen! 

  X 1x 

 Veel afspraken/regels.   X 1x 

 Goed bewegings-
onderwijs. 

  X 1x 

 

ZWAKTES  Leerlingenraad: MR: Team: Totalen: 

 Schoonhouden/opruimen 
school. 

X  X 2x 

 Creatieve lessen/techniek. X  X 2x 

 Meer fietsenstallingen. X   1x 
 Te weinig leerkrachten op de 

markt. 
X   1x 

 Weinig buitenlessen. X   1x 

 Geen banken in de school. X   1x 

 Korte gymtijd. X   1x 

 Gebouwbeheer.  X X 2x 

 Ventilatie/binnenklimaat  X X 2x 

 Vervanging meubilair/keuken.  X X 2x 

 Geen rekenspecialist/ 
leesspecialist momenteel, veel 
zorg bij IB/ te weinig 
specialisten. 

 X X 2x 

 Kwetsbaar door 
leerkrachtentekort. (ook inval) 

 X X 2x 

 Onderhoud/inrichting 
schoolplein. 

 X X 2x 

 Afnemend leerlingenaantal.  X  1x 

 Digitale vaardigheden/ICT ll.  X X 2x 

 Verdwijnen van eigen 
ID/bewaken ID. 

  X 1x 

 Dalende leerresultaten, 1F/1S 
hantering. 

  X 1x 

 Grote groepen. (o.a. kleuters)   X 1x 

 Wensen/Eisen ouders.   X 1x 

 Eenduidig lijn schoolregels.   X 1x 
 Financiën voor RT’er.   X 1x 

 Afstand lokalen binnen de 
school. 

  X 1x 

 Hoogbegaafdenaanbod.   X 1x 

 Haalbaarheid in de praktijk.   X 1x 
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 Onrust bij groepsdoorbrekende 
activiteiten. 

  X 1x 

 Werkdruk/tijdsgebrek.   X 1x 

 Leesplezier.   X 1x 

 Onrust bij werken op de gang.   X 1x 

 Financiën bestuur.   X 1x 

 Vergaderingen/besluitvormin.   X 1x 

 

KANSEN  Leerlingenraad: MR: Team: Totalen: 

 Kamp/schoolreis naar 
buitenland. 

X   1x 

 Samenwerken met andere 
scholen. 

X   1x 

 De school netter maken/ 
opruimen en bijhouden. 

X  X 2x 

 Meer toestellen. X   1x 

 Meer excursies/uitjes. X   1x 

 Een eigen schoolbus. X   1x 

 Een schoolkrant. X   1x 

 Schoolvoetbal. X   1x 

 Nog meer doen tegen pesten. X   1x 

 Wekelijks bericht vanuit de LK. 
In Coronatijd. 

 X  1x 

 Verbeterplan/ leerlingenzorg.  X X 2x 

 Mogelijkheden onderzoeken 
communicatiemiddelen 
ouders. 

 X  1x 

 ICT en de doorgaande lijn, 
zowel leerkracht als lln. 

 X X 2x 

 Samenwerking BSO/ LOGO/ 
kindcentrum/peuterspeelzaal, 
etc… 

 X X 2x 

 Behouden digitale 
mogelijkheden. 

 X  1x 

 Combiklas kan uitdagend zijn.  X  1x 

 Growth mindset/ 
breinvriendelijk leren en 
eigenaarschap lln. 

 X X 2x 

 Betere inzetbaarheid stagiaires 
en kansen bieden binnen de 
school. 

  X 1x 

 Mogelijkheden NT2-leerlingen. 
(financiering) 

  X 1x 

 Meedenken ouders in de 
school. 

  X 1x 

 Samenwerking bibliotheek/ 
Kunstmenu/Papaver, etc… 

  X 1x 

 Inzetting onderwijsassistent.   X 1x 

 Engels als ID.   X 1x 

 Specialisten in de school.   X 1x 
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 Betere inzetting Topics.   X 1x 

 Samenwerking bouwen en 
paralelklassen. 

  X 1x 

 Pluspunten school meer 
promoten/media-aandacht. 

  X 1x 

 Bijscholingsmogelijkheden 
leerkrachten. 

  X 1x 

 21-eeuwse vaardigheden.   X 1x 

 Blokplannen rekenen.   X 1x 

 Gebouw   X 1x 

 Schoolplein   X 1x 

 Meer uit de leerlingen laten 
komen. 

  X 1x 

 Novoskript evaluatie en 
borging. 

  X 1x 

 Handelingsgerichter werken.   X 1x 

 ID beter bewaken en duidelijke 
vormgeven. 

  X 1x 

 Minder regels en duidelijker 
vormgeven. 

  X 1x 

 Mindfulness.   X 1x 

 

BEDREIGINGEN  Leerlingenraad: MR: Team: Totalen: 

 Mogelijke Corona 
besmettingen. 

X  X 2x 

 Minder eigen 
schoolplein/school. 

X  X 2x 

 Tekort aan leerkrachten/(dure) 
invallers. 

X X X 3x 

 Invloed van de Coronacrisis.  X  1x 

 Bezuinigingen SGH.  X X 2x 

 Leerlingenaantal.  X X 2x 

 ICT.  X  1x 

 Werkdruk leerkrachten.  X X 2x 

 Passend onderwijs.  X  1x 

 Door Coronalockdown minder 
groepsband. 

 X  1x 

 Bewaken eigen ID van de 
school. 

  X 1x 

 Onderhoud schoolgebouw en 
schoolplein. 

  X 1x 

 Toename NT2-leerlingen.   X 1x 

 Wensen/Eisen ouders.   X 1x 

 Cultuurverandering.   X 1x 
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 Volle klassen.   X 1x 

 Uitstraling school.   X 1x 

 Ventilatie in specifieke 
groepen. 

  X 1x 

 Veel wisselingen voor de groep 
door kortdurende invallers. 

  X 1x 

 Dalende resultaten.   X 1x 

 Aanschaf meubilair.   X 1x 
 Dalend leerlingaantal.   X 1x 

 Gebouwbeheer.   X 1x 

 Gevolgen door lockdown.   X 1x 

 Late diagnoses specifieke 
leerlingen. 

  X 1x 

 Te veel regels.   X 1x 

 Onvolledigheid 
schoolontwikkeling en “nieuwe 
dingen”. 

  X 1x 

 

Conclusie SWOT-analyse: 

Sterktes  3x gekozen 

1. Maatjessysteem.  

2. Extra hulp/onderwijsassistent.  

3. Aandacht voor ieder kind/goede zorg-structuur.  

Sterktes  2x gekozen 

1. Plusklas. 

2. Rekentijgers. 

3. Voldoende invallers/personeel. 

4. Verschillende activiteiten/actieve school. 

5. Leerlingenraad/betrokkenheid leerlingen. 

6. Onderbouwd lesaanbod. 

7. Creativiteit. 

8. SCL. 

9. Creaochtend/techniek. 

10. Schoolkamp vanaf 1/2. 

11. Betrokken ouders. 

12. Hecht/enthousiast team. 

13. Specialisten in de school. 

14. Inzet Gelukskoffer. 

15. Collegiale consultatie. 

16. Eigen identiteit. 

 

Zwaktes  3x gekozen 

Geen. 

Zwaktes  2x gekozen 

1. Schoonhouden/opruimen school. 

2. Creatieve lessen/techniek. 

3. Gebouwbeheer. 

4. Ventilatie/binnenklimaat 

5. Vervanging meubilair/keuken. 
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6. Geen rekenspecialist/ leesspecialist momenteel, veel zorg bij IB/ te weinig specialisten. 

7. Kwetsbaar door leerkrachtentekort. (ook inval) 

8. Onderhoud/inrichting schoolplein. 

9. Digitale vaardigheden/ICT ll. 

 

Kansen  3x gekozen 

Geen. 

Kansen  2x gekozen 

1. De school netter maken/ opruimen en bijhouden. 

2. Verbeterplan/ leerlingenzorg. 

3. ICT en de doorgaande lijn, zowel leerkracht als lln. 

4. Samenwerking BSO/ LOGO/ kindcentrum/peuterspeelzaal, etc… 

5. Growth mindset/ breinvriendelijk leren en eigenaarschap lln. 

 
Bedreigingen  3x gekozen 

1. Tekort aan leerkrachten/(dure) invallers. 

Bedreigingen  2x gekozen 

1. Mogelijke Corona besmettingen. 

2. Minder eigen schoolplein/school. 

3. Bezuinigingen SGH. 

4. Leerlingenaantal. 

5. Werkdruk leerkrachten. 

 
De genoemde aspecten bij de “bedreigingen” staan los van de genoemde punten bij “sterktes” en 

bijten elkaar niet, op het punt van voldoende personeel na. De opgegeven punten bij het onderdeel 

“bedreigingen” vormen belangrijke voorwaardes die nodig zijn om een (SGH-)school goed te kunnen 

laten functioneren. Dus hier moet goed naar gekeken worden met het oog op de toekomst.  

Een deel van de genoemde “kansen” nemen we mee in dit schoolplan. Na de wisseling van 

directeur is er alvast een start gemaakt met o.a. het opruimen van de school en dit is verder 

doorgezet naar de BOCO’s, bouw- en teamvergaderingen. Ook de onderdelen ICT, Breinvriendelijk 

leren/Growth mindset en het verbeterplan komen in de komende jaarplannen terug.  

De genoemde aspecten bij “zwaktes” zijn deels op te lossen intern, zoals het aantrekken van meer 

specialisten, onderhoud schoolplein en digitale vaardigheden. De onderdelen gebouwenbeheer, 

ventilatie en vervanging meubilair is afhankelijk van de SGH en de mogelijkheden binnen de 

gestelde begrotingen. In de komende jaren kan hier rekening mee gehouden worden. Het aspect 

creatieve lessen en techniek is momenteel afhankelijk van de Coronamaatregelen. Hierdoor valt 

een deel van onze identiteit als school weg, dit zal weer opgepakt worden zodra de maatregelen 

het zullen toelaten. 

 
Evaluatiepunten schoolplan 2016-2020: 

Voor de vakken Engels, begrijpend lezen, taal en spelling is een nieuwe methode aangeschaft. Deze 

methodes zijn ingevoerd en de komende periode moeten deze goed geborgd worden. Voor groep 3 

is er een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen aangeschaft. Deze methode moet goed geborgd 

worden.  

Het technisch lezen is onderzocht. In de groepen 3 wordt hiervoor gewerkt met de methode Veilig 

Leren Lezen. Vanaf groep 4 is er door de leesspecialist een leesplan opgesteld dat in de groepen 3 

tot en met 8 gevolgd wordt. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de ringboekjes vloeiend en vlot.  
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Er is onderzoek gedaan naar SOVA op de Meander. Doel was om een gedegen doorgaande lijn binnen 

de Meander uit te zetten. Sinds het schooljaar 2017-2018 wordt er op de Meander gewerkt met de 

TOPics. Er wordt gedurende een periode van twee jaar gewerkt aan vaste sociale vaardigheden. Er 

is een combinatie gemaakt van de methode Kinderen en hun sociale talenten en het structureel 

coöperatief leren.  

Naar aanleiding van de studiedagen Growth Mindset zijn we aan de gang gegaan met een 

uitdagende leeromgeving. Hieruit voortvloeiend gaan we de komende jaren aan de slag met 

Breinvriendelijk Leren.  

Er is een leerlingenraad opgezet. Deze komen één keer in de maand bij elkaar. De leerlingenraad is 

bezig geweest met duurzaamheid en daaraan gekoppeld onder andere het scheiden van afval en de 

aanschaf van luchtzuiverende planten.  

Ons doel was om collegiale consultaties op te zetten. Dit is niet gerealiseerd in de afgelopen 

periode. Dit doel wordt meegenomen in het nieuwe schoolplan.  

SWOT analyse is afgenomen onder de leerlingen, ouders en leerkrachten. Hier is een sterkte zwakte 

analyse uit gekomen.  

Er is in 2018 nagedacht over het beleid rondom gezonde tienuurtjes en traktaties. Dit is in 

november 2020 verder opgepakt in het principe voeding van Breinvriendelijk leren. Het streven is 

om het beleid rondom het gezonde tienuurtje in januari 2021 uit te rollen.  

De afgelopen periode is het netwerk aangepast en is er hardware, in de vorm van laptops, 

aangeschaft. Hierdoor hebben we op school nu de beschikking over circa 80 laptops.  

 

3.5       Kwalitatieve doelen voor schooljaar 2020-2024  

  

Kwalitatieve doelen  

Doen: Doel en aanpak: 

Verbeteren didactische vaardigheden 
rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen  

1. 97,2% van de leerlingen behaalt op 1F  
    niveau en 66,4% van de leerlingen behaalt      
    2F/1S-niveau (conform landelijk  
    gemiddelde op basis van schoolweging      
    24,7). 
 
2. De leerkrachten werken handelingsgericht  
     volgens middellange cyclus op basis van  
     blokperiodes op alle vakken. 

3. Leerkrachten geven adaptief onderwijs.  

4. IB richt de groepsbesprekingen in volgens  
    OGW 4D (data, duiden, doelen, doen). 
 

Implementeren van de zes principes van het 
Breinvriendelijk leren  
 
 
 

Het leerrendement van de kinderen wordt 
verhoogd door de inzet van de zes principes 
van het Breinvriendelijk leren.  
 
1. Principe 1: Voeding 

Beter gevoede hersenen leren 
efficiënter. 

2. Principe 2: Veiligheid 
Veilige hersenen denken beter. 

3. Principe 3: Sociaal 
Beter leren door sociale interactie en 
sociale cognitie. 
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4. Principe 4: Emoties 
Positieve emoties bevorderen het denk- 
en leervermogen en de creativiteit. 

5. Principe 5: Aandacht 
Lesstof die aandacht krijgt, wordt beter 
onthouden. 

6. Principe 6: Prikkels 
De hersenen zoeken en onthouden 
bepaalde prikkels. 

 

Een structureel programma opzetten op het 

gebied van ICT en programmeren  

 

De kinderen volgen een structureel 
programma op het gebied van ICT en 
programmeren, zodat ze ICT vaardig De 
Meander verlaten.  
Dat doen we door de volgende stappen te 
doorlopen:  
 
1. De Kwaliteitsgroep Leren/ICT heeft de  
    leerdoelen onderzocht en verwerkt in een  
    plan. 
2. De Kwaliteitsgroep Leren/ICT deelt het  
    plan met het team. 
3. De Kwaliteitsgroep Leren/ICT schaft  
    materialen aan. 
4. Het team start met het uitwerken van het  
    plan. 
5. Implementatie doorgaande lijn ICT. 

 
 

Inzetten van collegiale consultatie  1. Leren van en met elkaar als team.  
2. Optimaal gebruik maken van elkaars  
    kwaliteiten.  
 

Doorgaande lijn burgerschap  1. Beleid aanvullen en borgen met 
betrekking tot burgerschap. 

2. De Kwal leren bereidt dit voor en neemt 
het team hierin mee. 

 

Taal-, spelling, technisch lezen, Engels 
onderwijs evalueren en borgen  

1. Doorgaande leerlijn taal-, spelling,    
    technisch lezen, Engels evalueren en  
    borgen in team- en bouwvergaderingen. 
 

Werven nieuwe leerlingen  1. Parels van de school zichtbaar maken: 
coöperatief leren, de week, maatjes 
systeem, creatieve ochtend, kampen, 
growth mindset en breinvriendelijk 
leren. 

2. Schoolaanzicht verbeteren door diverse 
ruimtes op te knappen. 

3. De visie van de school zichtbaar maken. 
 

Werven nieuwe leerkrachten  1. Mogelijkheden bieden voor stagiaires. 
2. Verbeteren secundaire voorwaarden. 
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 3.6.    Doelen en bijpassende strategieën  

  
In 2023 zijn de didactische vaardigheden van alle leerkrachten goed. De resultaten van de 
kinderen worden geanalyseerd en verwerkt in een cyclisch proces. We voldoen aan de landelijke 
gemiddeldes die bij onze schoolweging hoort.  

 
Dit pakken we aan door: 
 

 Scholing/kennis. 

 Analyseren van Cito-toetsen. 

 Werken met themaplanningen in de onderbouw. 

 Blokplanningen maken. 

 Werken met handelingsniveaus, vertaalcirkel. 

 Cyclus van HGW toegespitst op het rekenen, gebruik van analysemodellen en vastlegging; 

 Uitvoering van DI, inclusief verrijking hiervan door gebruik van coöperatief leren, 
succescriteria en breinvriendelijke leerprincipes (zie thema 2); 

 Gebruik van rekenmateriaal en modelgebruik; 

 Rekenrijke leeromgeving. 

 Observaties van schoolleider en intern begeleider aan de hand van de kijkwijzer. 

 Ontwikkelingsgerichte reflectiegesprekken met leerkrachten.  
 

2. In 2023 is het “Breinvriendelijk Leren” geïntegreerd in onze manier van lesgeven.  Dit 

pakken we aan door per leerjaar 2 thema’s uit het “Breinvriendelijke leren” op te pakken 

en naast de leerlijnen en werkwijzen van de Meander te leggen. Om vervolgens conclusies 

te trekken en aanpassingen te maken binnen de school, zodat na het aanbod van alle 6 

thema’s de Meander werkt conform de richtlijnen van het “Breinvriendelijke leren.” 

3. Er is in 2023 een structureel programma op het gebied van ICT en programmeren. Waarbij 

duidelijk is wanneer en waarvoor ICT ingezet kan worden en welke vaardigheden de 

leerlingen dienen te beheersen. Dit pakken we aan door het opgestelde plan naast de 21-

eeuwse vaardigheden te leggen en hierop een doorgaande lijn te schrijven en te 

implementeren binnen de werkwijze van de Meander.  

4. Het leren van elkaar door middel van klassenconsultaties wordt jaarlijks minimaal twee 

keer door alle leerkrachten gedaan. Dit pakken we aan door ruimte in het rooster te 

creëren, zodat de leerkrachten de mogelijkheid krijgen om bij elkaar op bezoek te gaan in 

de klas en zodoende van elkaars kwaliteiten/werkwijzen gebruik kunnen maken. 

5. In 2023 is er een leerlijn ontwikkeld voor burgerschap met duidelijke doelen en 

activiteiten. De leerlijn wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel aangepast zodat het goed 

aansluit op de maatschappij. De leerlijn leggen we naast de huidige werkwijze van de 

Meander neer, zodat er aanpassingen gedaan kunnen worden conform de 21ste eeuwse 

vaardigheden en de leerlijn up-to-date blijft. 

6. De implementatie van de doorgaande lijn t.b.v. taalonderwijs, spellingsonderwijs, 

technisch leesonderwijs en Engels wordt schoolbreed geëvalueerd en geborgen op de 

Meander. 
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3.7 Ons schoolplan op 1 A4’tje 
Onderwerpen 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Verbeteren  

didactische 

vaardigheden  

Rekenen 
 
* Scholing/kennis. 
* Analyseren van Cito-     
   toetsen. 
* Werken met    
   themaplanningen in de  
  onderbouw. 
* Blokplanningen maken. 
* Werken met  
   handelingsniveaus,  
   vertaalcirkel. 
* Cyclus van HGW 
   toegespitst op het rekenen,  
   gebruik van  
   analysemodellen en  
   vastlegging. 
* Uitvoering van DI, inclusief  
   verrijking hiervan door  
   gebruik van coöperatief  
   leren, succescriteria en  
   breinvriendelijke  
   leerprincipes (zie thema 2). 
* Gebruik van  
   rekenmateriaal en  
   modelgebruik. 
* Rekenrijke leeromgeving. 
* Observaties van  
   schoolleider en intern  
   begeleider aan de hand van  
   de kijkwijzer. 
* Ontwikkelingsgerichte  
   reflectiegesprekken met  
   leerkrachten.  

 
Evaluatie aanpak verbeteren 
vaardigheden van rekenen. 
Toepassing bij taalverzorging. 

 
* Scholing/kennis 
* Analyseren van Cito- 
   Toetsen. 
* Werken met  
   themaplanningen in de  
   onderbouw. 
* Blokplanningen maken. 
* Werken met  
   handelingsniveaus,  
   vertaalcirkel. 
 
- Afspraken maken: 
* Cyclus van HGW  
   toegespitst op  
   taalverzorging. 
* Uitvoering van DI, inclusief  
   verrijking hiervan door  
   gebruik van coöperatief  
   leren, succescriteria en  
   breinvriendelijke  
   leerprincipes (zie thema 2). 
 
* Observaties van  
   schoolleider en intern  
   begeleider aan de hand  
   van de kijkwijzer. 
* Ontwikkelingsgerichte  
    reflectiegesprekken met  
    leerkrachten. 
 

 

Evaluatie aanpak verbeteren 
vaardigheden van 
taalverzorging. Toepassing bij 
begrijpend lezen 

 
- Scholing/kennis 
· Analyseren van Cito-toetsen 
· Werken met themaplanningen  
  in de onderbouw 
· Blokplanningen maken. 
· Werken met handelings- 
   niveaus, vertaalcirkel. 
· Cyclus van HGW toegespitst op  
   het begrijpend lezen. 
· Uitvoering van DI, inclusief  
  verrijking hiervan door gebruik  
   van coöperatief leren,  
   succescriteria en  
   breinvriendelijke leerprincipes  
   (zie thema 2); 
· Gebruik van begrijpend lees  
   strategieën.- Observaties van  
   schoolleider en intern  
   begeleider aan de hand van de  
   kijkwijzer. 
*  Ontwikkelingsgerichte  
   reflectiegesprekken met  
   leerkrachten. 

 
Borgen en evalueren 
verbetertraject didactische 
vaardigheden.  

Breinvriendelijke 

leren en 

betekenisvolle 

leeromgeving  

 
* De leeromgeving  
   correspondeert met het  
   leerstofaanbod dat in die  
   periode dominant is.   
* De leraar zorgt voor  
   ondersteunende en  
   stimulerende materialen  
   voor het rekenonderwijs. 
* De leeromgeving in de OB is  
   ingericht met hoeken en  
   materialen die gecijferdheid  
   stimuleren. 
* De leraar zorgt voor  
  adequate en stimulerende  
  software. 
* De leraar maakt leerlingen  
   nieuwsgierig en overtuigt  
   hen van de relevantie,  
   maakt de les betekenisvol. 
De principes voeding en bewegend 
leren uit breinvriendelijk leren 
worden geïntegreerd in os 
lesgeven. 

 

 
* De leeromgeving  
  correspondeert met het  
  leerstofaanbod dat in die  
  periode dominant is. 
* De leraar zorgt voor  
  ondersteunende en  
  stimulerende materialen voor  
  de taalverzorging. 
* De leeromgeving in de OB is  
  ingericht met hoeken en  
  materialen die taalverzorging  
  stimuleren. 
* De leraar zorgt voor adequate  
   en stimulerende software. 
 * De leraar maakt leerlingen  
   nieuwsgierig en overtuigt hen  
   van de relevantie, maakt de les  
   betekenisvol. 
 
2 nieuwe principes van 
breinvriendelijk leren worden 
gekozen door het team en 
uitgewerkt. 

 
* De leeromgeving  
  correspondeert met het  
  leerstofaanbod dat in die  
  periode dominant is. 
* De leraar zorgt voor  
  ondersteunende en  
  stimulerende materialen voor  
  begrijpend lezen. 
* De leeromgeving in de OB is  
  ingericht met hoeken en  
   materialen die begrijpend lezen  
   stimuleren. 
*  De leraar zorgt voor adequate  
   en stimulerende software. 
* De leraar maakt leerlingen  
   nieuwsgierig en overtuigt hen  
   van de relevantie, maakt de les  
   betekenisvol. 
 
2 nieuwe principes van 
breinvriendelijk leren worden 
gekozen door het team en 
uitgewerkt. 

 
*Alle 6 de principes van 
breinvriendelijk leren zijn 
aangeboden binnen het team van 
de Meander. 
 
* Borgen en evalueren doorgaande  
   lijn breinvriendelijke leren en de  
   betekenisvolle leeromgeving. 

 

ICT  

 
* Ontwikkelen doorgaande leerlijn  
   ICT. 
* Benodigde ICT materialen worden  
  aangeschaft. 

 
* Leerlijn ICT toepassen en  
  evalueren.  
* Inzet methodelessen met  
  laptop in de groep. 
 

 
Leerlijn ICT borgen, blijven 
evalueren en aanpassen op 
ontwikkelingen. 
 
 

 
Evalueren toepasbaarheid laptops 
en borging doorgaande lijn. 

 
Collegiale 
consultatie  

 
* Ruimte in het rooster voor de  
  mogelijkheid tot 2x per jaar CC. 
* Doel opstellen CC. 

 
* Inventariseren talenten/ 
  Kwaliteiten Team. 
* Collegiale consultatie op  
   inschrijving (vrijblijvend) 
* Inventarisatie d.m.v. POP  
  gesprekken en op basis van  
  observaties. 

 
* Minimaal 1 collegiale  
  consultatie bij collega. 
* Ontwikkelen en toepassen  
  observatie-instrument voor  
  collegiale consultatie. 
* POP gesprek nieuw +  
  evalueren. 
 

 
* Borgen en evalueren collegiale  
  consultatie. 
* Inzet en evaluatie observatie- 
  instrument tijdens consultaties.  
* POP gesprek nieuw + evalueren  
  2 collegiale consultaties. 

 
Burgerschap 

  
* Ontwikkelen leerlijn 
  Burgerschap. 
* Inventarisatie en evaluatie van  
  de huidige lessen burgerschap 
 

 
* Leerlijn burgerschap invoeren  
  groep 1 t/m 8. 
* Opbouw in aantal activiteiten  
  per groep, passend bij leeftijd. 
 

 
* Leerlijn burgerschap evalueren en  
  aanpassen aan behoeften Leerlijn  
  burgerschap.  
* Evalueren van activiteiten.  

Taalonderwijs  
*Evalueren inzet nieuwe 
taalmethode. 
 

 
*Doelen stellen om taalresultaten 
te verbeteren. 

 
*Doorgaande leerlijn taal borgen. 
 

 
*Doorgaande leerlijn taal borgen. 

 

 

Spellingonderwijs 

 
Evalueren inzet nieuwe 
spellingmethode. 
  

 
Doelen stellen om 
spellingresultaten te verbeteren. 
 

 
Doorgaande leerlijn spelling 
borgen. 
 

 
Doorgaande leerlijn spelling 
borgen. 

 

 
Technisch lezen 

Evalueren inzet technisch leesplan. 
 
Evalueren inzet tutorlezen. 

Doelen stellen om de technisch 
leesresultaten te verbeteren 
 

Doorgaande leerlijn technisch 
lezen borgen. 
 

Doorgaande leerlijn technisch lezen 
borgen. 

 

Engels 

 
Evaluatie van methode Engels. 

Doorgaande leerlijn Engels 
borgen 
 

Mogelijkheden onderzoek Engels 
als pijler van onze school. 

Mogelijkheden studiereis en/of 
contacten Engeland leggen. 
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4. Onderwijskundig beleid 

4.1. Inleiding 

Basisschool de Meander is een unieke, openbare basisschool. Op onze school is de ontwikkeling van 

zelfstandigheid, samenwerking, onderling respect en creativiteit in de meest brede zin, belangrijk 

binnen het gegeven onderwijs. Het team van de Meander vindt het heel belangrijk om vooruit te 

blijven kijken en om de school te blijven ontwikkelen. Onze eigen school, dus kinderen, ouders en 

team, is altijd ons uitgangspunt en van daaruit kiezen wij onze ontwikkelpunten. Het goede binnen 

de school bewaken en werken aan de zaken die je kunt verbeteren is voor ons en voor de kinderen 

belangrijk. U kunt onze beleidsvoornemens vinden in het schoolplan dat voor alle betrokkenen ter 

inzage ligt op school. Ook kunt u op de site een overzicht vinden van onze beleidsvoornemens. 

Binnen de school zijn kenmerken te vinden van het Jenaplanonderwijs. De Meander is dus een 

‘gewone’ basisschool met invloeden van het Jenaplanonderwijs. Een van de andere belangrijke 

pijlers is het Coöperatief Leren, het maatjessysteem, het zelfstandig werken en de Topics. 

Daarnaast bereiden wij de leerlingen voor op de toekomstige maatschappij door de 21ste eeuwse 

vaardigheden aan te bieden door o.a. het aanbod Engels vanaf groep 1. In onze visie staat hierover 

meer beschreven.  

De Meander werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. De kleuters starten in gecombineerde 
groepen 1/2. In principe zijn de groepen erna enkelvoudige groepen. Op basis van het 
leerlingenaantal kiest de school soms voor een combinatiegroep. 

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

 
Doorlopende leerlijn (OP1) 

Artikel 8 lid 1 van de WPO geeft aan:  

Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 

kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.  

Op onze school geven we hieraan als volgt vorm: 

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat 

we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit 

ook mogelijk is. In de eerste plaats dienen de leraren daarom de leerlingen goed kennen, wat is 

hun niveau, wat zijn de kenmerken van de leerlingenpopulatie? Daarna moeten de leerlingen goed 

gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces?  

Daar waar nodig is volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat 

minder aankunnen, maar ook op leerlingen die wat meer aankunnen. Om het ontwikkelproces te 

volgen, hanteren we het CITO-Leerlingvolgsysteem. Leerlingen met een E- of D score, leerlingen die 

sterk terugvallen en leerlingen met een A-plus-score komen in aanmerking voor extra zorg. De 

centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende 

taak.  

Onze ambities zijn:  

1. De leraren kennen de leerlingen en hun onderwijsbehoeftes.  

2. Er zijn geschikte methodes en materialen beschikbaar om alle leerlingen te kunnen 

voorzien in hun onderwijsbehoeftes. 
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3. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het 

volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.  

4. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg 

voor leerlingen.  

5. De school voert de zorg planmatig uit.  

6. De school gaat zorgvuldig de effecten van het aanbod na.  

 
4.3 Burgerschapsonderwijs (OR2) 

Ten aanzien van Actief Burgerschap en Sociale cohesie hebben we allereerst de risico’s van de 

omgeving in kaart gebracht. Onze visie luidt: leerlingen groeien op in een steeds complexere, 

pluriforme maatschappij.  

Onze school vindt het van belang om de leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. 

Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar 

blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste 

manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar 

anderen omzien.  

In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. 

Wij willen leerlingen brede kennis geven over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de 

samenleving.  

Onze ambities (doelen) zijn:  

1. Wij voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit 

duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.  
2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar 

ook naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden. 

3. Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn 

op de samenleving en die gericht zijn op samenwerking.  
4. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere 

opvattingen.  

5. Wij richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage 

mee voor het leven.  
6. Wij besteden gericht aandacht aan filosofie en “geluk”. Per ambitie hebben we een aanbod 

geformuleerd. Onze ambities en het daarbij passende aanbod staat vermeld op onze 

website. We beschikken over een document Actief Burgerschap en Sociale Integratie. Onze 

pijlers zijn de basiswaarden, te weten: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, 

begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie, afwijzen van onverdraagzaamheid en 

afwijzen van discriminatie. 

 
4.4. Ontwikkeling in beeld (OP2) 

Resultaten van leerlingen 

Resultaten van de leerlingen worden gemeten aan de hand van methodegebonden toetsen en 

methode onafhankelijke toetsen (CITO LOVS) en bij de kleutergroepen door het gebruik van CITO 

en Kleuterplein. Bij leerlingen uit groep 8 wordt de IEP Eindtoets afgenomen. Het doel is dat alle 

leerlingen van groep 8 het fundamentele niveau (1F) voor Taal en Rekenen behalen. Het streven 

is dat zo veel mogelijk leerlingen les krijgen op het hogere niveau ofwel streefniveau voor 

rekenen (1S) en (2F) voor Taalverzorging en Lezen.                                                                   

Op Sociaal Emotioneel gebied hanteren we SCOL. Methodegebonden toetsen worden door 

leerkrachten geanalyseerd en gebruikt om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de 

leerling.  

De CITO-toetsen worden tweemaal per jaar in teamverband geanalyseerd. Er wordt gekeken naar 
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trends en/of doelen behaald zijn en er worden nieuwe doelen opgesteld. De Centrale Eindtoets 

wordt meegenomen in de bespreking van de CITO E-toetsen. Het bestuur wordt op de hoogte 

gesteld van de resultaten van deze eindtoets waarbij rekening wordt gehouden met het 

leerlinggewicht en de ontheffings- en uitsluitingsgronden. De gegevens worden uitgewisseld met 

BRON, zodat de inspectie van het onderwijs op de hoogte is van onze resultaten. Om een 

doorgaande lijn te bewaken vanuit de peuterleerplek naar de kleutergronden is er een warme 

overdracht, waarbij indien nodig de intern begeleider aanwezig is. 

 
4.5. Onderwijstijd 

Op onze school hanteren we de volgende onderwijstijd: 

  

 

 
4.6.  Anderstaligen (OP1) 

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

Wij bieden ons onderwijs aan in het Nederlands. Het is de bedoeling dat alle kinderen die bij ons op 

school komen zich de Nederlandse taal eigen maken in woord en geschrift. De anderstalige 

kinderen worden begeleid door de onderwijsassistente met een speciale NT2 methode, zodat ze de 

Nederlandse taal zo snel mogelijk machtig zijn. We gebruiken hiervoor in de kleutergroepen de 



 

20 
 

methode “Bas”, vanaf groep 3 wordt er individueel gewerkt met de methode “horen, zien en 

schrijven”.  

 
4.7.  Sponsoring 

  
Onze school onderschrijft het convenant “scholen voor primair en voortgezet onderwijs en 

sponsoring” 2020-2022 met betrekking tot sponsoring.  
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5. Doorgaande lijn OBS Meander 

 
5.1 Kerndoelen en referentieniveaus (OP1) 

 
Nederlandse taal 

1. Mondelinge taalvaardigheid  

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen taal 

om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld 

om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij 

veel andere vakken heb je taal nodig.  

2. Leesvaardigheid  

Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de 

andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. We werken bij taal, spelling en begrijpend 

lezen met groepsplannen. 

3. Schrijfvaardigheid  

In de groepen 1 en 2 wordt spelenderwijs een begin gemaakt met taal. Vanaf groep 3 ontwikkelen 

de kinderen zich verder aan de hand van de methode “Veilig Leren Lezen” Kim versie. Vanaf groep 

4 wordt het taalonderwijs aangeboden met de methode “Taal in beeld 2”.  

4. Begrippenlijst en taalverzorging  

Het spellingonderwijs en het oefenen met grammatica vormen een belangrijk onderdeel van het 

taalonderwijs en wordt aangeboden met de methode “Spelling in beeld 2”.  

Voor het schrijfonderwijs wordt er gebruik gemaakt van de methode “Novoscript”.  

Mondelinge taalvaardigheid  

De mondelinge taalvaardigheid bestaat uit drie subdomeinen: gespreksvaardigheid, 

luistervaardigheid en spreekvaardigheid. Op de Meander werken we hier op de volgende 

manieren aan: 

                                                                                
De materialen die wij hiervoor hanteren zijn: 

 “Taal in beeld 2”. (groep 4 t/m 8) 

 “Spelling in beeld 2”. (groep 4 t/m 8) 

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

 Instructie volgens het DI-model. 

 Inzet van Coöperatieve leerstrategieën en Topics. 

 Inzet van (werk)boeken bij de methodes. 

 Doorgaande lijn presenteren. 

 
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

 Borgen en evalueren van de methode “Taal en Spelling” in beeld 2. 
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Leesvaardigheid   

Leesvaardigheid bestaat uit twee subdomeinen: lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, 

narratieve en literaire teksten. 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

 “Taal en spelling in beeld 2” (groep 4 t/m 8). 

 “Veilig Leren Lezen” Kim Versie (groep 3). 

 Ringboekjes “Vloeiend en Vlot” (groep 4 t/m 8). 

 Technisch leesplan op de Meander (groep 4 t/m 8). 

 Tutorlezen (groep 3 t/m 8). 

 “Leeslink” (groep 4 t/m 8). 

 CPS Begrijpend luisteren en woordenschat (groep 3 en 4). 

 
De werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

 Instructie van “Taal en Spelling in Beeld 2”, “Veilig Leren Lezen” en “Leeslink” volgens het 

DI-model. 

 Instructie “Vloeiend en Vlot”. 

 Instructie CPS begrijpend luisteren en woordenschat. 

 Inzet van Coöperatieve leerstrategieën. 

 Inzet van (werk)boeken bij de methode. 

 Drie periodes tutorlezen met maatjesgroepen. 

 
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

 Borgen en evalueren “Taal en Spelling in beeld 2”. 

 Borgen en evalueren Technisch leesplan. 

 Evalueren tutorlezen. 

  
Schrijfvaardigheid  

Schrijven wordt ruim opgevat, het gaat om het produceren van creatieve en zakelijke teksten. 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

 “Taal in beeld 2” (groep 4 t/m 8) 

 “Veilig Leren Lezen” Kim Versie (groep 3) 

 

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

 Instructie “Taal in Beeld 2” en “Veilig Leren Lezen” volgens het DI-model. 

 Inzet van Coöperatieve leerstrategieën. 

 Inzet van (werk)boeken bij de methode. 

 (Vrije) schrijfopdrachten in verhalenschrift. 

 Gebruik van de software behorende bij de methode. 

 Kleuterschrijven waarbij de gekoppelde groep een verhaal bij de tekening van het 

kleutermaatje gaat schrijven. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

  Borgen en evalueren “Taal in beeld 2”. 
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Begrippenlijst en taalverzorging  

In de begrippenlijst staan termen en concepten die leerlingen en docenten nodig hebben om over 

taalvaardigheid van gedachten te wisselen. Bij taalverzorging gaat het om zaken die in dienst staan 

van een verzorgde, schriftelijke taalproductie. 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

 “Taal in beeld 2”. (groep 4 t/m 8) 

 “Spelling in beeld 2” (groep 4 t/m 8) 

 “Veilig Leren Lezen” Kim Versie (groep 3) 

 “Novoskript” (groep 3 t/m 8) 

 “Schrijfatelier” (groep 1 en 2) 

 
De werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

 Instructie “Taal en Spelling in Beeld 2”, en “Veilig Leren Lezen” volgens het DI-model. 

 Instructie “Novoskript” en “schrijfatelier”. 

 Inzet van Coöperatieve leerstrategieën. 

 Inzet van (werk)boeken bij de methode. 

 (Vrije) schrijfopdrachten in verhalenschrift. 

 Gebruik van de software behorende bij de methode. 

 
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

 Borgen en evalueren “Taal en Spelling in beeld 2”. 

 
Samenvatting te realiseren veranderingen Nederlandse taal: 

 Borgen en evalueren “Taal in beeld 2”. 

 Borgen en evalueren “Spelling in beeld 2”. 

 Borgen en evalueren Technisch leesplan. 

 Evalueren tutorlezen. 

Schrijfonderwijs 

Het schrijfonderwijs maakt een belangrijk deel uit van ons onderwijs. Er is aandacht voor de fijne 

motoriek, de schrijfhouding en het ontwikkelen van een goed leesbaar handschrift. De methode 

Novoscript besteedt aan lusletters en blokletters, tempo schrijven en creatief schrijven.   

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:  

 Methode “schrijfatelier” en “Novoscript”.  

Engelse taal 

 
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds 

belangrijker wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het 

veelvuldige gebruik van nieuwe media.  

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

 Methode “Join In”. (groep 1 t/m 8) 

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

 Inzet van methode “Join In”. 



 

24 
 

 Inzet van Coöperatieve leerstrategieën 

 Inzet van werkboeken bij de methode. (groep 5 t/m 8) 

 
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

 Borgen en evalueren methode “Join In”.  

  
 
Rekenen/wiskunde 

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht 

besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van de geleerde leerstof. We 

constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden en dat dit bij steeds meer 

leerlingen leidt tot problemen. Daarom werken we toe naar begrip en automatiseren. We gebruiken 

realistische methodes en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We werken 

bij rekenen met groepsplannen. 

 
Het gaat hierbij om de volgende domeinen: 

 Getallen en getalrelaties. 

 Hoofdrekenen. 

 Schattend rekenen. 

 Bewerkingen. 

 Verhoudingen, breuken en procenten. 

 Meten, Meetkunde.  

 Tijd en geld. 

 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

 Methode “WIG 4”. (groep 3 t/m 8) 

 “Met Sprongen Vooruit”. (groep 1 t/m 8) 

 “Kleuterplein”. (groep 1 en 2) 

 “Rekentijgers” voor kinderen met minimaal 1 jaar voorsprong op rekengebied. 

 
De werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

 Inzet van methodes “WIG 4” volgens het DI-model. 

 Inzet van methodes “Kleuterplein” en “Met Sprongen Vooruit”.  

 Inzet van Coöperatieve leerstrategieën. 

 Inzet van (werk)boeken bij de methodes. (groep 3 t/m 8) 

 Gebruik van de rekentaak. 

 Gebruik van de software behorende bij de methode. 

 
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

 Verbeteren automatiseren. 

 Verbeteren van de didactische vaardigheden van de leerkrachten in het rekenonderwijs. 

 Inzet rekenplan en blokplannen.  

  
Oriëntatie op jezelf en de wereld  
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Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen alleen. Wij 

willen onze leerlingen breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij 

de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, biologie, gezond (sociaal) gedrag en 

verkeer. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar 

omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin/betekenis geven aan hun bestaan en wat positief 

stimulerend gedrag is. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke (leef)omgeving en op 

verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en 

veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.    

  

Daarnaast heeft onze maatschappij een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van 

wetenschap en techniek. Wij leveren daaraan een bijdrage door gericht aandacht te besteden aan 

dit vakgebied. Bij de activiteiten wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend 

aspecten die samenhangen met wetenschap en techniek te onderzoeken, te ontdekken en te 

ontwerpen. 

 
Hieronder vallen de volgende aspecten: 

 Mens en samenleving. 

 Natuur en techniek. 

 Ruimte. 

 Tijd. 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

 Methodes “Brandaan”, “Meander” en “Argus Clou” .(groep 5 t/m 8) 

 Methode “Kleuterplein”. (groep 1 en 2) 

 Methode “de Zaken”. (groep 3 en 4) 

 Methode “Kinderen en hun sociale talenten”. (groep 1 t/m 8) 

 Inzet Coöperatieve leerstrategieën (groep 1 t/m 8) 

o Structuur van de maand. 

o Topics. 

o Klassenbouwers/Teambouwers/Energizers. 

 “Techniek torens”. (groep 1 t/m 8) 

 Website “School op Seef”. (groep 3) 

 “Jeugd Verkeerskrant”. (groep 4 t/m 8) 

 “Gelukskoffercoaching” (groep 5/6 of in kleine groepjes) 

 

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

 “Growth Mindset”  en “Breinvriendelijk leren”. 

 Inzet van methodes “Kleuterplein”. 

 Inzet van de WO methodes “Verkeer, de Zaken, Brandaan, Meander en Argus Clou”. 

 Inzet van de sociale methode “Kinderen en hun sociale talenten”. 

 Inzet van Coöperatieve leerstrategieën. 

 Inzet van de “Topics” 

 Inzet van de “Gelukskoffer” training (groep 5/6) gegeven door de gedragsspecialiste. 

Daarnaast hebben wij een gedragsspecialiste in school die inzetbaar is voor coaching en 

observatie voor zowel ouders, leerkracht en leerling.  

 
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

 Evalueren methode de Zaken voor groep 3 en 4. 

 De principes “voeding en bewegend leren” van Breinvriendelijk Leren implementeren op de 
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Meander en borgen. 

 KWAL gedrag gaat gedragsregels herzien en zichtbaarder maken binnen de school.  

 Actuele lessen verzorgen over ICT en programmeren. 

 Groepsbrede training “Gelukskoffer” evalueren. 

 
Kunstzinnige oriëntatie 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten 

die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en 

culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Wij vinden het van belang dat 

onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van 

schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging en daarop kunnen reflecteren. Tenslotte 

bieden we kunstzinnige vorming aan, omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen 

uiten(gevoelens en ervaringen). 

 
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

 Methodes “Moet je doen” voor drama en muziek. 

 Handleiding “Kunstmenu”. 

 

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn: 

 Creatieve ochtend met de maatjes.  

 Zangkring. 

 Inzet van “kunstmenu”. 

 Weeksluiting. 

 Inzet Team4Talent. 

 Culturele extra uitstapjes bij bijv. project. 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

 Inzet van ouders tijdens de creatieve ochtend. 

 Structureel inzetten van de techniektorens. 

 

Bewegingsonderwijs 
 
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Het draagt bij aan de 
motorische ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen. Daarnaast leren de kinderen ook samen 
te werken en leren ze omgaan met winst en verlies. Ook is het natuurlijk een mooie manier voor de 
leerlingen om te ontdekken in welke sport hun interesses en talent liggen zodat zij de juiste keuze 
kunnen maken voor een sportvereniging.  
 
In groep 1 en 2 wordt elke dag bewegingsonderwijs gegeven om aan de natuurlijke behoefte van 
het kind om te bewegen tegemoet te komen. Dit gebeurt op het schoolplein, in het speellokaal en 
in het gymlokaal.  
 
Op de Meander krijgen alle groepen krijgen les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. 
Door het aantal gymuren dat de school toegewezen krijgt, hebben de leerlingen van de groepen 3 
t/m 8, tachtig minuten gym per week. 
 
In verband met de hygiëne gymmen de leerlingen op De Meander in gymkleding en op 

gymschoenen. Na de les kunnen zij zich opfrissen onder douche in de kleedkamer. Van leerlingen 

die op De Meander vanwege geloofsovertuigingen een hoofddoek dragen, verwachten wij dat ze bij 

de gymlessen een sport-hoofddoek gebruiken. Dit vanwege veiligheid en hygiëne. 
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Er wordt veel gevarieerd lesgegeven. Zo zijn er klassikale lessen, werken we in groepjes, spelen we 
toernooien, maar ook komen er circuits aan bod. Er worden spelletjes gespeeld, maar ook 
sportspelen, turnen, stoeispelen, bewegen op muziek en conditiespelletjes komen aan bod tijdens 
de gymlessen. Daarnaast worden er af en toe clinics gegeven tijdens de gymlessen door 
Team4Talent. Denk hierbij aan Boogschieten, Boksen etc. 
 
Naast de gymlessen kunnen leerlingen zich ook inschrijven om mee te doen aan het voetbaltoernooi 
(groep 5 t/m 8) en/of korfbaltoernooi (groep 2 t/m 8). Deze toernooien vinden plaats op een 
woensdagmiddag en er wordt gespeeld tegen andere scholen uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 
 
We gaan het stukje ademhaling (breinvriendelijk leren) meer toepassen in de gymlessen.  
 

5.2. Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften (OP2) 

Artikel 8 WPO geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het 

onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. 

En verder: De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van 

leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, 

grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra 

onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke 

onderwijsbehoeften de leerling heeft en/of en hoe wij daar aan kunnen voldoen. Indien nodig 

kunnen wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs in onze regio. In het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband staat 

beschreven welke ondersteuning alle scholen zelf moeten bieden (basisondersteuning) en voor 

welke ondersteuning, onder welke voorwaarden, we bij het Samenwerkingsverband terecht kunnen. 

Alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden.  

 
De werkwijze van bovenstaande structuur op onze school:  

IB voert 3 keer per jaar een groepsbespreking met de leerkrachten. Hierna worden de Cito-

toetsen, de opbrengsten, verklaringen en acties geëvalueerd en voor de komende periode 

vastgesteld. 

Om dit te monitoren, vult de leerkracht een groepshandelingsplan (GHP) in. Hier staan de 

convergente groepen en subgroepen in. Dit plan wordt na iedere periode van 20 weken 

geëvalueerd.                                                                                                                              

De leerkracht brengt tijdens een groepsbespreking ook leerlingen in, die in aanmerking komen 

voor een leerlingbespreking. Dit zijn leerlingen waar de leerkracht vermoedt dat er factoren zijn 

die het leren kunnen belemmeren. 

Werkwijze specifieke vraagstukken: 
 
1. De leerling vertoont gedrag wat het leren belemmert. 

 

 We gaan in gesprek met het kind. Wat heeft het kind nodig om gewenst gedrag te laten 

zien? 

 We gaan in gesprek met ouders. Dit kan alleen met de leerkracht maar ook in een SOT. In 

het geval van een SOT sluiten meerder partijen aan. Denk aan leerkracht, ouders, IB, 

gedragsspecialist, externe professionals. 

 We maken gebruik van hulpmiddelen. Denk hierbij aan een studiebuddy, gehoorkappen, 

tangle, fluistertelefoon, kauwsieraden etc. 

 Een observatie van onze gedragsspecialist. Hier vloeien vaak handelingsadviezen uit. 

 Een aanmelding bij SMW wanneer er ook thuis signalen zijn. 
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 Verder onderzoek door een onderzoeksbureau. Dit kan op IQ en/of gedrag zijn. 

 IB kijkt in de klas of de leerkracht in eigen handelen en/of op didactisch niveau 

aanpassingen kan maken. 

 We vragen ondersteuning bij het SMV. Dit kan in de vorm van preventieve ondersteuning 

(Prevo) of in de vorm van een aanvraag arrangement. 

 De registratie wordt gedaan in Parnassys. IB houdt per leerling een overzicht bij als er 

extra ondersteuning geboden wordt. 

 
2. Een leerling heeft een thuissituatie die het leren belemmert. 

 

 We gaan in gesprek met het kind. 

 We gaan in gesprek met ouders. Wat hebben ouders nodig en hoe kan school daarin 

ondersteunen. 

 Wanneer school geen ondersteuning kan bieden, zal er contact opgenomen worden met 

SMW. 

 Er zijn ook externen die ondersteuning kunnen bieden in de opvoeding van het kind. 

 
3. Een leerling laat niet de gewenste groei zien bij de analyse op ons lange cyclus (van Cito-     
    afname naar Cito-afname) 

 

 We gaan in gesprek met het kind. Wat heeft het kind nodig om tot leren te komen? 

 We gaan in gesprek met ouders en bespreken onze zorgen en hoe we samen kunnen 

werken. 

 We analyseren de Citotoetsen en gebruiken deze analyse voor de invulling van de lessen, 

extra ondersteuning in de vorm van verlengde instructie, subgroepen of IHP (individueel 

handelingsplan). 

 Een IHP wordt alleen geschreven voor spelling en/of technisch lezen. Voor de andere 

vakken wordt de extra hulp gegeven tijdens de lessen en zelfstandig werkmomenten. 

 Een leerling die 2 jaar FN achterloopt, rekent een jaargroep terug. Dit staat verwerkt in 

een OPP. We onderzoeken op dit moment om terug te toetsen en aanbod te gaan geven 

n.a.v. passende perspectieven. 

 
4. Een leerling laat op ons middellange cyclus (van blok naar blok) niet genoeg ontwikkeling  
     zien. 

 

 We zijn in groep 3 t/m 8 met rekenen gestart met het afnemen van schaduwtoetsen voor 

het blok. De gegevens die we hieruit halen gebruiken we voor een beredeneerd aanbod 

tijdens de lessen. 

 Onze taal- en spellingmethode geeft ook verschillende aanpakken n.a.v. de toetsen die 

gemaakt zijn. 

 

5. Een leerling krijgt met de basis niet genoeg aanbod. 

 

 De leerkracht biedt eerst in de klas verdieping, verbreding en verrijking. Dit door 

onderwijs en verwerking op niveau te geven. Als dit niet voldoet gaat de leerkracht met IB 

in gesprek. 

 We vullen een Quickscan in als meetinstrument begaafdheid. Als leerlingen hierin 

gesignaleerd worden,  A-scores op Cito en goede scores bij de methodetoetsen laten zien, 

wordt gekeken of een leerling in aanmerking komt voor Rekentijgers of Plusgroep.  

 Bij een vermoeden van onderpresteren kan het zijn dat een leerling ook naar de 
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Rekentijgers en/of Plusgroep gaat.  

 

5.3. Onderwijs aan langdurig zieke kinderen  

Sinds 1 augustus 1999 zijn basisscholen zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan langdurig 

zieke kinderen. Een uitzondering hierop zijn kinderen die in een academisch ziekenhuis worden 

behandeld. 

Het gaat om die kinderen die gedurende langere tijd in een ziekenhuis zijn opgenomen of langdurig 

ziek thuis zijn. Voor kortdurende ziekmeldingen kunnen de bestaande schoolafspraken worden 

gehandhaafd. 

De procedure, die wij binnen onze school volgen om in zo’n geval beslissingen te kunnen nemen is 

als volgt: 

1. Als duidelijk is, dat een leerling van onze school langer dan 2 weken in een ziekenhuis wordt 

opgenomen of ziek thuis is, neemt de groepsleerkracht en/of de intern begeleider van de 

school contact op met de ouders om de situatie door te spreken. 

2. De groepsleerkracht(en) en de intern begeleider nemen in overleg met de directie en de ouders 

van het zieke kind het besluit wel of geen externe hulp van de schoolbegeleidingsdienst in te 

schakelen. 

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

begeleiding) 

4. De school blijft verantwoordelijk, voor de te ontwikkelen en uit te voeren aanpak. Tijdens het 

uitvoeren van de aanpak vindt regelmatig overleg met de ouders plaats 

  

5.4. Veiligheid (SK1) 

  
Wij streven op onze school naar een leef- en leerklimaat waarin onze leerlingen en medewerkers 

zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Mede voor ouders/verzorgers en 

bezoekers moet de school een veilige omgeving zijn. Een positieve binding met onze school vormt 

een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor onze medewerkers en 

leerlingen. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat wij er alles aan doen om onveilige situaties 

te vermijden. 

Ons veiligheidsbeleid heeft dan ook als doel alle vormen van onveilige situaties binnen of in de 

directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen, adequate 

maatregelen te treffen, om verdere escalatie te voorkomen. 

Het beleid richt zich op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie en pesten, die 

binnen of in de directe omgeving van de school kunnen voorkomen. Tevens richt het beleid zich op 

de fysieke veiligheid in en rondom de school. Het “Veiligheidsplan” beschrijft de afspraken en 

maatregelen die de school genomen heeft om een veilig schoolklimaat na te streven voor alle 

betrokkenen. 

Om de aanpak omtrent veiligheid vorm te geven, zijn er diverse functionarissen benoemd. 

 Preventiemedewerker: De taken van deze medewerker zijn gericht op de fysieke veiligheid 

in en rondom het gebouw. 

 Arbo coördinator: Deze medewerker voert de Arbo-taken uit op schoolniveau. O.a. het 

ondersteunen bij uitvoering van de RI&E. 

 Aandachtsfuntionarissen: Deze 2 functionarissen beschikken over de benodigde kennis en 

vaardigheden om te handelen via de Wet Meldcode. 

 Anti -pest coördinator : Deze medewerker is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen 

en coördineert het pestbeleid op school. 
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 Vertrouwenspersoon : Ouders en leerlingen kunnen bij deze objectieve gesprekspartner 

terecht om hun verhaal te doen en advies te vragen. 

 Bedrijfshulpverleners : Deze 12 gecertificeerde medewerkers beschikken over de kennis en 

vaardigheden om eerste hulp te verlenen en het veilig ontruimen van het schoolgebouw in 

noodsituaties. Deze volgen jaarlijks een bijscholing om de kennis en vaardigheden op peil 

te houden. 

In het veiligheidsplan wordt uitgebreider weergeven welke taken en verantwoordelijkheden bij 

deze professionals worden belegd. 

Een ander belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid is omtrent de sociale veiligheid van onze 

medewerkers en leerlingen. In dit onderdeel van het veiligheidsbeleid worden de gedragsregels 

voor leerlingen en medewerkers in en rondom de school beschreven. Dit onderdeel wordt 

momenteel herzien en herschreven door de kwaliteitsgroep gedrag en veiligheid. 

Tevens komt in het hoofdstuk Sociale veiligheid aan bod, hoe wij de Sociaal Emotionele 

ontwikkeling van onze leerlingen begeleiden en op welke wijze wij deze monitoren. 

Een dagelijks terugkerend onderdeel in ons lesaanbod zijn de “Topics”. Gedurende het schooljaar 

komen door middel van deze “Topics” verschillende aspecten van Sociaal Emotionele ontwikkeling 

en Sociale veiligheid aan bod. Monitoring vindt plaats middels verschillende instrumenten, de 

methode SCOL, afnemen van een sociogram en het invullen van een gevoelslijst door de leerlingen. 

Aan de hand van de uitkomsten van deze instrumenten zal waar nodig individueel of klassikaal 

ingegaan worden op de behoefte van de leerling/groep.  

Enkele voorbeelden hiervan zijn:  

 Informeren en in gesprek gaan met ouders,  

 het voeren van kind gesprekken door een gespecialiseerde medewerker,  

 doorverwijzen naar specialistische hulp buiten school,  

 het geven van een individuele of groepstraining. 

Daarnaast zijn twee medewerkers van onze school gespecialiseerd in het geven van de training ‘De 

Gelukskoffer’ (GK), een training voor de Sociaal Emotionele ontwikkeling. Vanaf schooljaar 2020-

2021 wordt deze training gestart in de groepen 5 en 6 door deze gespecialiseerde medewerkers. 

Voorheen werd de training aangeboden in kleinere groepjes.  

Binnen de school is er een kwaliteitsgroep “Veiligheid”, deze groep medewerkers houden zicht op 

het beleid en evalueren jaarlijks het veiligheidsbeleid met directie en het managementteam. Het 

beleid wordt na evaluatie zo nodig aangepast/aangescherpt of aangevuld. 

Ambities op het gebied van veiligheid: 

- Herzien van het anti-pestprotocol met hierin extra aandacht voor monitoring. 

- Aanvullen schoolveiligheidsbeleid, met betrekking tot de sociale veiligheid, gedragsregels 

en afspraken. 

- Bijscholing van de Aandachtsfuntionarissen. 

- Evalueren groepsbrede training GK. 

 

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

 
Ons pedagogisch-didactisch schoolbeleid is beschreven in 2 onderdelen: 

 
Pedagogisch klimaat 

Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben onder meer de vormende opvoedende taak om 
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hun leerlingen op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen 

goed met zichzelf en met anderen, dichtbij en ver weg, kunnen omgaan. Leraren creëren 

daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd 

voelen. Kernwoorden hierbij zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde 

aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het 

werk zelfstandig samen met anderen kunnen doen.  

Daarbij hanteren we duidelijke regels en ambities:  

 
1. De leraren zorgen voor een ordelijke klas.  

2. De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving.  

3. De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om.  

4. De leraren benoemen gewenst gedrag.  

5. De leraren geven complimenten.  

6. De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen.  

7. De leraren bieden de leerlingen structuur.  

8. De leraren zorgen voor veiligheid.  

9. De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken.  

10. De leraren laten de leerlingen zelfstandig samenwerken. 

11. De leraren leren de kinderen te werken met een “Growth Mindset” en geven hier zelf het 

goede voorbeeld in. 

 

Op de Meander kan je dit bijvoorbeeld terug zien in het Coöperatief leren, het maatjessysteem, 

de schoolbrede activiteiten zoals de creatieve ochtend, weekopening en weeksluiting, het 

werken met de Gelukskoffer en de Topics. 

 
Didactisch handelen: 

 
Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs 

en werken met groepsplannen. We differentiëren bij de instructie, directe instructie, en de 

verwerking zowel naar inhoud als naar tempo. Omdat we veel waarde hechten aan de 

zelfstandigheid van de leerlingen laten we leerlingen waar mogelijk samenwerken. Onze ambities 

zijn:  

 

 Lessen zijn goed opgebouwd, volgens het directe instructiemodel. 

 De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen.  

 De leerlingen werken zelfstandig samen.  

 De leraren geven ondersteuning en hulp.  

 De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren.  

 De leraren zorgen voor lesstofdifferentiatie.  

 De leraren zorgen voor tempodifferentiatie 
 
 
Wij hebben de ambitie om: 

1. Met een middellange cyclus te werken. Dit starten we met rekenen door schaduwtoetsen af 

te nemen van groep 3 t/m 8 en hierdoor een beredeneerd aanbod te kunnen bieden. 

2. De middellange cylus door te voeren in de andere vakken. 
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6. Personeelsbeleid 

 
6.1. Personeelsbeleid op SGH-niveau 
 
‘Levenslang leren’ geldt voor alle medewerkers van Scholengroep Holland.  
Autonomie, pro-activiteit en persoonlijk leiderschap staan voor ons centraal in ons personeelsbeleid 

omdat we geloven dat zo de onderwijskwaliteit wordt verbeterd en professionaliteit wordt 

verhoogd. Ook zijn we ervan overtuigd dat van alle factoren in de werkomgeving de direct 

leidinggevende de grootste impact heeft op het team, qua werkplezier, betrokkenheid en 

professionaliteit.  

De schoolleider ziet zijn medewerkers, spiegelt de medewerker en faciliteert de ontwikkeling van 

onderwijsgevend en ondersteunend personeel.  

 
Scholengroep Holland heeft de volgende speerpunten op personeelsbeleid bepaald:  

o De gesprekkencyclus (functioneren en beoordelen) is ontwikkelingsgericht, gericht op het 

goede gesprek tussen leidinggevende en medewerker en gericht op competenties. 

o Het scholingsbeleid wordt herijkt. Iedere medewerker heeft een korte en een lange termijn 

professionaliseringsagenda. (wat heb ik te leren?)   

o Duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt het uitgangspunt 

waardoor medewerkers gezond, gemotiveerd en betrokken blijven.  

o Goed werkgeverschap en goed werknemerschap staan centraal: met als uitgangspunt dat 

medewerkers trots zijn op hun school en het gevoel hebben ondersteunt te worden door 

Scholengroep Holland. 

o De strategische personeelsplanning is onderdeel van het HR beleid: het vormgeven en 

realiseren van beleid en interventies rondom de in-, door- en uitstroom van medewerkers 

waarmee Scholengroep Holland anticipeert en inspeelt op veranderingen in het onderwijs 

én de onderwijsarbeidsmarkt. 

o Afstemming met visie op onderwijs & kwaliteitsontwikkeling. 

o Afstemming met visie op inclusie onderwijs.  

o Afstemming op eerlijke kansen voor ieder kind. 

o Afstemming met de arbeidsmarkt. (samenwerking Hogescholen, zij-instroom en meer)  

o Afstemming in de eigen organisatie. Kijken naar eigen talent in de organisatie. 

 

6.2. De schoolleiding 

 

Voor de school is het van belang dat de schoolleiding leidinggeeft vanuit een professionele houding 

op basis van vertrouwen en ontwikkeling. Schoolleiders worden bij Scholengroep Holland gezien als 

integraal schoolleiders. 

De integraal schoolleider:  

• Geeft leiding en sturing aan en is verantwoordelijk voor de werkzaamheden gericht op het 

inrichten, het uitvoeren en het evalueren van primair onderwijs en beleidsontwikkelingen 

van de school. 

• Draagt zorg voor de uitvoering van het primair onderwijs inclusief de ondersteunende taken 

binnen het vigerende bekostigingsstelsel. 

• Verantwoordt beslissingen aan het bestuur. 

• Vertegenwoordigt de school in het lokale onderwijsveld c.q. relevante doelgroepen door:  

• Geeft mede richting aan professionaliseringactiviteiten van (senior) leraren en ander 

onderwijspersoneel.  

• Geeft leiding aan de medewerkers van de school. 
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Onze ambities in dit kader zijn: 

 

 De Meander heeft een integraal schoolleider met duidelijke onderwijskundige visie en 

sturing. 

 De schoolleiding werkt samen met het onderwijsteam een permanente ontwikkeling van de 

kwaliteit van de school.  

 De schoolleiding zorgt voor adequate communicatie naar alle stakeholders van de school.  

 De directeur voldoet tijdig aan de criteria voor herregistratie in het schoolleidersregister 

PO. 

 

Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding 

Vrouwen zijn ruim vertegenwoordigd in de schoolleiding. De laatste twee schooljaren bestaat het 

managementteam uit zowel vrouwen als mannen. Er is geen actief schoolbeleid ter bevordering van 

een evenredige vertegenwoordiging. 

 

6.3 Professionalisering 

 
De bekwaamheid en ontwikkeling van ons personeel is van groot belang. Op De Meander wordt veel 

waarde gehecht aan de professionele beroepshouding en overeenkomstig handelen. Onze 

teamleden: 

• handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school; 

• voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar; 

• kunnen en willen met anderen samenwerken; 

• bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten; 

• voeren genomen besluiten loyaal uit; 

• zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken; 

• zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen. 

 

Professionele cultuur 

 
Wij zien onszelf als een lerende organisatie, een school met een professionele leercultuur. Jaarlijks 

zijn er studiedagen voor het gehele team. Iedereen is aanwezig bij de jaarlijkse studiedagen. De 

studiedagen worden verwerkt in de normjaartaak onder deskundigheidsbevordering.  

Naast teamscholing zijn er ook diverse mogelijkheden tot individuele scholingstrajecten. Leraren 

kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren, in relatie tot de organisatorische doelen van de 

school, de school-verbeterpunten, de competenties voor leerkrachten en/of het opgestelde 

persoonlijk ontwikkelplan. Wij stimuleren onze leerkrachten tot (na)scholing. Dit draagt bij aan de 

schoolontwikkeling én de persoonlijke ontwikkeling.  

Scholengroep Holland heeft een scholingsbeleid ontwikkeld, waar tevens de 

studiefaciliteitenregeling in is opgenomen. Zo voorziet de scholengroep in een SGH leerplein 

(opgericht in 2017-2018), waar een jaarlijks aanbod van cursussen, coaching, trainingen en 

bijeenkomsten centraal staan. Personeelsleden van onze scholengroep kunnen kosteloos 

gebruikmaken van het aanbod van het SGH Leerplein.  

 

Kwaliteit onderwijspersoneel 
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Wij vinden het belangrijk om te investeren in zowel huidig personeel, als potentieel toekomstig 

personeel. Zo bieden wij graag stagiair(e)s van Pabo’s en MBO-scholen de gelegenheid ervaring bij 

ons op te doen. De school probeert jaarlijks minimaal een LIO studente te werven. 

Wij willen dat onze leerkrachten zich continu ontwikkelen. Directie, intern begeleidster en 

teamleiders leggen regelmatig klassenbezoeken af om de didactische en pedagogische kwaliteit te 

meten a.d.h.v. kijkwijzers. De kijkwijzer is passend bij de functie van de leerkracht.  

 

Bevoegd en bekwaam personeel 

 
Wij stellen eisen aan (nieuw) personeel. Bij werving en selectie gaan wij uit van de kaders uit het 

Integraal Personeelsbeleidplan van Scholengroep Holland. Startende leerkrachten worden bij ons op 

professionele wijze begeleid. Wij hebben vastgelegd hoe wij ervoor zorgen dat onze startende 

leerkrachten zich kunnen ontwikkelen van startbekwaam via basisbekwaam en naar vakbekwaam in 

ons beleid startende leerkracht. 

Op De menader leren wij van elkaar en met elkaar. De school heeft een onderwijsteam, bestaande 

uit teamleiders, welke tevens gespecialiseerde coördinatoren zijn voor de kernvakken.  

De coördinator werkt samen met teamleden aan (beleid)ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied. 

Iedereen is betrokken bij de schoolontwikkeling. Wij verwachten van onze L11 leraren dat zij een 

coördinerende taak op zich nemen.  

 

Deskundigheidsbevordering 

 
Iedere werknemer stelt jaarlijks, samen met de directeur, een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP) op. 

De doelen uit het POP zijn leidend voor de ontwikkeling van de leerkracht. Wij werken met een 

heldere gesprekkencyclus, geldend voor alle scholen van SGH. Het uitgangspunt is, dat alle 

medewerkers verantwoordelijk zijn voor de eigen professionalisering. De leraren houden zelf een 

bekwaamheidsdossier bij. In het schooljaar 2020-2021 zal gewerkt gaan worden met een nieuw 

digitaal systeem waar leerkrachten tevens de gesprekkencyclus digitaal kunnen invullen en 

bijhouden. 

In het kader van de professionalisering beschikt iedere medewerker naar rato van de werktijdfactor 

over uren voor professionalisering / deskundigheidsbevordering. Daarnaast is er voor iedere 

medewerker een budget beschikbaar in het kader van de duurzame inzetbaarheid van 40 uren, naar 

rato. Deze uren worden berekend per jaar in de berekening voor de normjaartaak en iedere 

medewerker geeft aan het begin van het schooljaar aan wat de plannen zijn voor deze uren. SGH 

investeert momenteel via het verzuimbeleid in duurzame inzetbaarheid volgens ‘plan V’ met 

ondersteuning vanuit het vervangings- en participatiefonds. 

 

Onze ambities in dit kader zijn: 

 

• Het onderwijsteam richt zich naast de verbetering en borging van kwaliteit ook op 

kennisdeling van onderwijsinhoudelijke zaken op bouw- of schoolniveau. 

• Er is een duidelijke en effectieve overlegstructuur op onze school waar met minimale 

tijdbesteding optimaal overleg plaatsvindt. 

• Wij zorgen voor afwisseling tussen fysiek overleg en digitaal overleg. Microsoft Teams wordt 

ingezet voor digitaal overleg.  

• Onze leerkrachten houden hun digitale bekwaamheidsdossier bij in het 

onlinepersoneelssysteem. Hier worden ook de ontwikkelgesprekken voorbereid en 

bijgehouden. 

• Er is ruimschoots aandacht voor de vitaliteit van het personeel door aandacht te besteden 

aan de duurzame inzetbaarheid via Plan V. 
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7. Kwaliteitszorg 

  
7.1. Inleiding 

 
Kwaliteitszorg betekent voor onze scholen antwoord te geven op de volgende vragen. Doen we de 

goede dingen? Doen we die goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? En wat gaan we 

vervolgens doen? 

Binnen de scholengroep Holland vinden we het daarnaast van belang om over en met elkaar te 

leren. Dat doen we onder andere door het moderatorentraject en het “veranderlab”.  

Onderwijskundig leiderschap is hierbij van groot belang. Daarom gebruiken we bij werving en 

selectie naar onderwijskundige leiders. Maar ook onze leerkrachten werken opbrengstgericht en 

doelgericht aan de verbetering van het onderwijs.  

Voor ons is kwaliteitszorg: het geheel van samenhangend beleid, concrete doelstellingen en goed 

management om de benodigde acties en controles uit te voeren waarmee de school de gewenste 

kwaliteit systematisch levert en waarmee de school die kwaliteit ook continu kan verbeteren.  

In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze wij onze kwaliteit bewaken, borgen en verbeteren.  

 
De volgende indicatoren geven ons richting bij het vormgeven aan de zorg voor kwaliteit: 

 De resultaten van de Swot analyse. 

 De school heeft inzicht in de eigen uitgangssituatie. 

 De school heeft haar doelen geformuleerd. 

 De school evalueert systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten en van het onderwijs 

en leren.  

 De school werkt gericht aan verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs. 

 De school legt verantwoording af aan belanghebbenden over de gerealiseerde 

onderwijskwaliteit.  

 De zorg voor kwaliteit is systematisch. 

 Het schoolplan voldoet aan de wettelijke voorschriften. 

 De schoolgids voldoet aan de wettelijke voorschriften. 

 Protocollen en ABC op Sharepoint. 

 Nieuwe leerkrachten worden begeleid door de bouwcoördinatoren, de coöperatief leren 

coach, ICT-er en de IB-er. 

 De kwaliteitsgroepen Leren, Werkomgeving, Gedrag, Schoolbetrokkenheid en Veiligheid 

nemen het voortouw in het ontwikkelen van beleid. 

 

 
De school werkt met een kwaliteitscyclus. Onderdeel van het SGH- kwaliteitsbeleid is om twee keer 

per jaar een analyse te maken van de kwaliteit. Uit deze analyse volgen acties om de kwaliteit te 

verbeteren. Dit is een onderdeel van onze Plan-Do-Check-Act cyclus. Onze definitie van kwaliteit 

is: een systeemaanpak waarin verschillende onderdelen samen een permanente prikkel tot 

innovatie vormen ten behoeve van het leren van de leerlingen, de medewerkers en de organisatie 

als geheel. 

 
7.2       Zicht op onderwijskwaliteit  

 
Hoe we zicht krijgen op merkbare en meetbare opbrengsten van ons onderwijs 
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86% van onze leerlingpopulatie komt uit postcodegebied 2645. Dit zijn voornamelijk 

koopwoningen. 

 

Inschatting percentage: 2 % 

O.B.S. De Meander 

 

 

OVT 

 

schooljaar 

  

schoolweging 

 

aantal 
leerlingen 

 

spreiding 

 

28CZ 2017-2018  24,55 348 6,58 

28CZ 2018-2019  24,49 362 6,48 

28CZ 2019-2020  24,77 336 6,84 

 

Schoolweging 

 

 

 

Spreiding 
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De range van ons spreidingsgetal laat een leerlingenpopulatie van 17,93 (stimulerende 

omgevingskenmerken) tot 31,61 (iets beneden gemiddelde omgevingskenmerken) zien. 

(Berekening = 24,77-6,84 en 24,77+6,84) 

Op De Meander zijn er overwegend stimulerende omgevingskenmerken waardoor men kan zeggen 

dat de opbrengsten boven het landelijk gemiddelde zouden moeten vallen. Het spreidingsgetal 

geeft aan dat wij een heterogene leerlingenpopulatie hebben. Ons onderwijs zou zich vanuit de 

kenmerken moeten richten op uitdaging, maar vanuit het spreidingsgetal is ook behoefte aan 

ondersteuning. 

 
7.3.     Hoe wij werken aan onderwijskwaliteit  

 
Stap voor stap naar schooleigen normen, ambitieuze en realistische schoolnormen 

De wijze waarop de inspectie de onderwijsresultaten in het primair onderwijs beoordeelt, is toe 

aan vernieuwing. De inspectie ontwikkelt momenteel een model waarmee zij de 

onderwijsresultaten in het primair onderwijs gaan beoordelen.  

Het nieuwe model 

We willen het oordeel over de basisvaardigheden gaan baseren op de referentieniveaus voor taal en 

rekenen. Daarbij onderscheiden we 2 indicatoren, waarin we de behaalde referentieniveaus voor 

taalverzorging, lezen en rekenen samen nemen: 

 behalen voldoende leerlingen het niveau dat in principe alle leerlingen aan het eind van de 

basisschool zouden moeten kunnen bereiken (het fundamenteel niveau 1F)? 

 behalen voldoende leerlingen het streefniveau (1S voor rekenen en 2F voor lezen en 

taalverzorging)? 

Om een stabiel beeld te krijgen, kijken we naar de resultaten van de laatste 3 jaar samen. De 

resultaten van alle leerlingen (exclusief de leerlingen die voldoen aan de ontheffingsgronden) 

tellen mee. Afhankelijk van de leerlingenpopulatie kan de lat voor het aantal leerlingen dat 1S/2F 

haalt hoger of lager liggen. We houden rekening met de leerlingenpopulatie door te kijken naar de 

schoolweging. Een belangrijke wijziging betreft de manier waarop we rekening houden met de 

leerlingenpopulatie (de schoolweging). Op dit moment doen we dit aan de hand van het percentage 

gewichtenleerlingen op de school. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onderzocht 

welke kenmerken het risico op een onderwijsachterstand van een leerling het best voorspellen. Dit 

zijn: het opleidingsniveau van de ouders, het gemiddeld opleidingsniveau van de moeder, het land 

van herkomst van de ouders, de verblijfsduur van de moeder in Nederland en of ouders in de 

schuldsanering zitten. Het CBS kan hiermee voor elke leerling een verwachte onderwijsscore 

berekenen. De verwachte onderwijsscores van alle leerlingen op de school bepalen de hoogte van 

de schoolweging. De schoolweging varieert in de praktijk van 20 tot 40; hoe hoger de schoolweging 
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hoe groter het risico op onderwijsachterstanden op een school. Met deze nieuwe maat kunnen wij 

beduidend beter onderscheid maken tussen de verschillende leerlingenpopulaties. 

De schoolweging van de Meander in schooljaar 2019-2020 is 24,77. De schoolweging is naar 

verwachting de komende drie jaar constant. De afgelopen jaren hebben wij een constante instroom 

van leerlingen uit de wijk. Het gros van onze leerlingen heeft dezelfde sociale demografische 

achtergrond en komen uit kansrijke gezinnen. 

  

 

Gemiddelde percentages van de afgelopen drie jaar: 

 Lezen  Taalverzor

ging 

 Rekenen  

 1F 2F 1F 2F 1F 2F/1S 

2016-2017 100% 80 % 100 % 56% 98 % 59% 

2017-2018 97% 83% 100% 69% 89 % 60% 

2018-2019 100% 79 % 93% 59% 89 % 61% 

Gemiddeld 99 % 80,7% 97,6% 61,3% 92% 60% 

 

De gemiddelde percentages van het referentieniveau 1 F van de afgelopen drie jaar zijn 

representatief voor onze school. Het gemiddelde van 1F op lezen is vrij constant door de jaren 

heen. Het gemiddelde van 1F op taalverzorging is lager uitgevallen door het resultaat van 2018-

2019. Het gemiddelde van 1F op rekenen is representatief voor onze school. Rekenen blijft een 

groot aandachtspunt, zoals we beschrijven bij onze ambitie. Het gemiddelde van 2F op lezen en 

taalverzorging is representatief en iets wat we graag op dit niveau willen vasthouden. Het 

gemiddelde van 1F en 2F op rekenen moet omhoog. (zie rekenverbeterplan) 

 
Ons gemiddeld percentage uitstroom richting TL/havo of hoger van de afgelopen drie jaar ligt op 

59,3%. 

 Het percentage 2F voor lezen ligt hoger in vergelijking met het percentage leerlingen dat 

doorstroomt naar TL/Havo of hoger.  

 Het percentage 2F voor taalverzorging ligt hoger met het percentage leerlingen dat 

doorstroomt TL/havo of hoger.  

 Het percentage 1S voor rekenen ligt hoger met het percentage leerlingen dat doorstroomt 

naar TL/havo of hoger.  

De ondergrens voor onze eindtoets is de afgelopen jaren behaald. Helaas door de Corona hebben 

we voor dit schooljaar geen nieuwe meting.  

Als we ons gemiddelde referentieniveau 1F van 96,2 % vergelijken met scholen met een 

vergelijkbare schoolweging dan valt op dat wij met onze school net onder het gemiddelde van 

96.9% van scholen met een vergelijkbare schoolweging scoren. We scoren nog wel boven de 

signaleringswaarde. 

Als we ons gemiddelde referentieniveau van 1S/2F 67,3% vergelijken met scholen met een 

vergelijkbare schoolweging dan valt op dat wij met onze school boven het gemiddelde van 64,9% 

van scholen met een vergelijkbare schoolweging scoren.  

Op basis van de bovenstaande analyse zijn de schoolnormen voor de Meander als volgt:  
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Voor het fundamenteel niveau 1F haalt op de drie gebieden 96,2% van onze leerlingen het 1F 
niveau. Wij streven naar een score die op het landelijk gemiddelde (96,9%) ligt. Op de gebieden 
lezen en taalverzorging hebben we al laten zien daar zelfs 99% te kunnen halen. Uit groepsanalyses 
van ons LVS en te werken vanuit (individuele) doelen zijn wij ervan overtuigd met onze leerlingen 
het gestelde doel te behalen. Op het gebied van rekenen scoren wij de afgelopen drie jaar nog 
onder onze gestelde ambitie van 93%. Maar ook hier stellen wij hoge doelen en hebben we hoge 
verwachten, onze leerlingen kunnen ook rekenen! Directe instructie (DI), eigen werkpakketen, 
vooraf een schaduwtoets en aan de hand van de rekendoelen werken op adaptief niveau, goede 
analyses maken, herhaling en remediering. 
Voor het streefniveau 2F/1S haalt op de drie gebieden 67,3 % van de leerlingen het 1S niveau. Dit 
gemiddelde ligt boven het landelijk gemiddelde. Waarbij we met begrijpend lezen boven het 
gemiddelde scoren, maar met rekenen en taalverzorging hieronder blijven.  
Onze verwachtingen zijn, door het structureel inzetten van de eerder genoemde inzet, ons doel in 
twee jaar tijd te halen.   
 
 

 Ambitie 

Lezen 

 Ambitie 

Taalverzor

ging 

 Ambitie 

Rekenen  

 

 1F 2F 1F 2F 1F 2F/1S 

2020-2021 97,2 % 80 % 97,2 % 66,4 % 97,2 % 66,4 % 

2021-2022 97,2 % 80 % 97,2 % 66,4 % 97,2 % 66,4 % 

 
 
7.4.     Hoe we ons verantwoorden over de onderwijskwaliteit 

Oudercontact: (bespreken voortgang, toetsgegevens en gedrag) 

 2x per jaar rapport + rapportgesprek. 

 startgesprek, verplicht rapportgesprek en laatste rapportgesprek facultatief.  

 Contact leerkracht d.m.v. tussendoor gesprekken. 

 Mails eigen leerkracht en/of mededelingen belangrijke zaken. 

 Mails directeur school algemene zaken. 

 Verantwoording naar MR, bestuur en inspectie. 

In specifieke gevallen kan dit traject afwijken, denk hierbij aan extra gesprekken, SOT’s, 

gesprekken met IB’er en/of directeur. 

Momenteel worden de gesprekken via Microsoft Teams gevoerd i.v.m. de Coronamaatregelen. 

Contact medewerkers: 

 1x per jaar een functioneringsgesprek. 

 Om de 3 jaar een beoordelingsgesprek. 

 Zorgbesprekingen met IB’er. 

 Teamvergaderingen. 

 Bouwvergaderingen. 

 SOT’s. 

 Collegiale consultaties. 

 Observaties (SCL, gedragspecialiste, IB, dir) 

 Studiedagen Meander. 

 Studiedagen SGH. 

 Kwaliteitsgroepen n.a.v. het werkverdelingsplan. 
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