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 → In ons onderwijs beschouwen we leren niet uitsluitend 

als een individueel, maar ook als een collectief proces. 

Leren is ook een sociale activiteit, bijvoorbeeld in de vorm 

van samenwerkend leren. Daarbij worden verschillende 

groeperingsvormen gehanteerd.

 → Het onderwijs wordt gedragen door een onderzoekende 

houding, zowel van de leerkrachten als van de kinderen.

 → In het onderwijs hebben we hoge verwachtingen van de 

kinderen en van de medewerkers.

 → Elke school geeft haar onderwijs vorm vanuit een onder-

wijskundige visie die door het hele team gedragen wordt. 

Er is in het team sprake van een grote mate van geza-

menlijk eigenaarschap voor de resultaten van de school.

 → De scholen maken gebruik van up-to-date didactische 

principes en inzichten en integreren nieuwe technieken – 

met name op het gebied van ICT – waar dat mogelijk is.

 → Het onderwijs stelt kinderen in staat zich in een  veilig 

pedagogisch klimaat voor te bereiden op het leven in een 

steeds veranderende samenleving.

 → In ons onderwijs houden we vast aan een stevige ontwik-

keling van basiskennis en basisvaardigheden. Daarnaast 

zetten we in op vaardigheden als samenwerken, com-

municeren, informatievaardigheden, creatief en kritisch 

denken. Vaardigheden die nu en in de toekomst van groot 

belang zijn.

 → We zorgen voor een doorlopende ontwikkeling van kinde-

ren, van de start op de peuterschool tot de overgang naar 

het voortgezet onderwijs, en – in ons speciaal en prak-

tijkonderwijs – soms ook daarna. ‘SCOH, van peuter tot 

puber’ is een motto met betekenis.

 → Het onderwijs steunt zowel op een leerkracht gestuurde 

als een kind gestuurde aanpak. Leerkrachten reiken onze 

kinderen leerstof aan, maar dagen ook uit tot actief en 

onderzoekend leren. Zo nemen kinderen zelf ook verant-

woordelijkheid voor hun leren.

Ambities uit Haagse Educatieve Agenda 2018-2022
Een brede leer- en ontwikkelomgeving. 

Haagse leerlingen kunnen in brede buurtscholen en kindcen-

tra hun talenten ontdekken en ontwikkelen om geëngageerde 

en zelfredzame burgers te worden. Talentontwikkeling gaat 

over een breed spectrum van vormingsgebieden, inclusief 

21ste eeuwse vaardigheden als kritisch denken en creativiteit.

Ambitie SCOH
In onze strategische agenda voor de jaren 2018-2022 stellen we dat kinderen altijd en overal leren. Onze missie is, kort 

gezegd, dat we kinderen op onze scholen een oefenplek willen bieden om zich voor te bereiden op hun toekomst. We heb-

ben daarbij hoge verwachtingen van kinderen en sporen hen aan zichzelf te overtreffen. Kernbegrippen daarbij zijn: brede 

vorming, talentontwikkeling, kansen voor elk kind en onderwijs voor de toekomst. Dit leidt de navolgende richtinggevende 

uitspraken voor de inrichting van ons onderwijs, onze visie:

Leren samenleven op school. 

In een samenleving met een grote diversiteit aan culturen en 

achtergronden is het van belang dat leerlingen op school én 

daarbuiten een moreel kompas ontwikkelen, sociale en maat-

schappelijke competenties opdoen, zich op gemeenschappe-

lijke waarden oriënteren en ontdekken hoe die een rol spelen 

in de omgang met anderen. Wereldburgerschap is hierbij het 

uitgangspunt.
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Hoe is het schoolplan tot stand gekomen? 

Dit schoolplan gaat over de schooljaren 2019-2020 tot en met 

2022-2023. Het schoolplan is tot stand gekomen door een ge-

zamenlijk proces te doorlopen met het team van O3. Ook heb-

ben er gesprekken plaatsgevonden met ouders en kinderen. 

De stuurgroep bestaande uit directie en teamleden heeft in 

goed overleg met het team gewerkt aan de samenstelling van 

dit schoolplan. 

De volgende stukken zijn geraadpleegd en verweven 

in het plan: 

– Strategische agenda SCOH 2019-2022

– Kwaliteitsbeleid SCOH 2018-2022

– Ondersteuningsprofiel O3 2017-2021

– Identiteitskader SCOH, versie januari 2019

– Schoolplan Jan van Nassauschool 2015-2019

De functie van ons schoolplan is:

– Vertrekpunt voor de ontwikkeling van de

 komende schooljaren. 

– Het uitgangspunt voor elk jaarplan.

– Ons verantwoordingsdocument voor ouders,

 bestuur, onderwijsinspectie en overheid. 

 

Dit schoolplan is mede 

gebaseerd op de uitgangs- 

punten van dit boek. 

 

Dit schoolplan is geschreven voor de basisschool binnen (kind)

centrum O3. Waar mogelijk maken we in dit meerjarenplan 

verbinding met onze O3 partners kinderopvang, peuterleerplek 

en welzijn. Onze ambitie om één integraal (kind)centrumplan 

te schrijven is door wet- en regelgeving nog niet mogelijk. 

1.1  Voorwoord
Waartoe leiden wij onze kinderen op? Welke beroepen zullen 

onze kinderen straks gaan uitoefenen? Onze maatschappij 

verandert in een hoog tempo. Wij zien het als uitdaging om 

onze kinderen voor te bereiden op hun verdere schoolloop-

baan en hun plaats in de samenleving. Werkend vanuit een 

gezamenlijk geformuleerde missie, hebben wij onze visie 

voor het onderwijs voor de schoolplan-periode 2019-2023 

vormgegeven. Vanuit deze missie en visie hebben wij onze 

ambities geformuleerd, zodat ons onderwijs biedt wat onze 

kinderen nodig hebben voor hun toekomst in de maatschap-

pij. Onze doelgroep hebben wij eerst beschreven, zodat hel-

der wordt wat de onderwijsbehoeften van onze kinderen zijn.

1. Inleiding
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1.2 Achtergrond van ons kindcentrum
De eerste steen van de vierde school der Hervormde Gemeen-

te werd gelegd op 13 oktober 1882. De naam van de school 

luidde toen: “Dominee Mollschool” naar de toenmalige voor-

zitter van het schoolbestuur. In 1883 werd de Ds. Mollschool 

aan de Boomsluiterskade 111 feestelijk geopend. In 1923 

verhuisde de school naar de Gouwestraat 13. De school kreeg 

toen de naam: “Jan van Nassauschool”. 

De school participeert sinds 2006 actief en betrokken in de 

Brede Buurtschool Plus Rivierenbuurt ontwikkeling. In het na-

jaar van 2015 heeft de Jan van Nassauschool en haar partners 

(kinderopvang en welzijn) hun intrek genomen in een nieuw 

gebouw. De Eerste Brede Buurtschool Plus van de gemeente 

Den Haag krijgt de naam O3, middelpunt van de Rivierenbuurt. 

O3 staat voor ontwikkelen, ontdekken en ontmoeten middels 

onderwijs, opvang en welzijn. De officiële opening is verricht 

door de huidige Minister van Onderwijs Ingrid van Engelsho-

ven. Het kindcentrum O3 mag zich verheugen in een groeiende 

belangstelling van ouders en wijkbewoners.

1.3 Beschrijving van de wijk1

De Rivierenbuurt heeft van oorsprong een industrieel karakter. 

De meeste gezinnen waren klein behuisd en prostitutie lag (en 

ligt nog steeds) letterlijk om de hoek. De wijk had de kenmer-

ken van een achterstandswijk. Door de bouw van zo’n 1.000 

nieuwe huur- en koophuizen in het goedkope en midden-

segment wilde de gemeente de wooncarrièremogelijkheden 

van bestaande bewoners vergroten en de buurt voor nieuwe 

bewoners aantrekkelijker maken. Inmiddels zien we dat deze 

ambitie is waargemaakt. De wijk is door al deze aanpassingen 

en vernieuwingen in combinatie met een breed aanbod van 

betaalbare woonruimte (veel) aantrekkelijker geworden voor 

mensen met een grootstedelijke leefstijl. De nieuwe bewoners 

zijn voornamelijk gezinnen met kleine huishoudens met een 

midden of hoger inkomen. Als gevolg van nieuwbouw is een 

nieuwe mix van oude en nieuwe bewoners ontstaan. Voor de 

nabije toekomst wordt het Central Innovation District (CID) 

gerealiseerd. Een ambitieus woningbouwproject waarin dui-

zenden woningen worden gebouwd.

1.4 Beschrijving ouders
De ouderpopulatie in onze basisschool vormt een afspiegeling 

van de Rivierenbuurt. De afgelopen jaren zien we een toename 

van het aantal ouders met een HBO en/of WO opleiding. In 

50% van de gezinnen wordt een andere thuistaal gesproken. 

Verder zien we ook een grote verschillen in inkomen. (40% 

ooievaarspas). O3 heeft de visie op ouders beschreven in een 

ouderbeleidsplan2. Het team O3 werkt vanuit de principes van 

ouderbetrokkenheid 3.0

1 Zie: Contextanalyse Rivierenbuurt O3, 18 december 2018
2 Zie: Ouderbeleidsplan O3 2017 – 2019

12%

17%

25%
21%

25%

Basisonderwijs

MAVO-
HAVO

MBO

HBO

WO

Opleidingsniveau

ouders
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Kindaantallen basisonderwijs 2008-2018 Schoolscores CITO eindtoets basisonderwijs 2015-2019

Leerlingprognoses 2018-2025

jaar   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

onderbouw 244 240 238 230 290 283 265 244

aantal lln  356 351 347 336 423 413 409 400

school   368 400 410 420 420 420 420 420

1.5 Beschrijving van de populatie3

Op dit moment wordt de school bezocht door ruim 380 leer-

lingen. Ze zijn verdeeld over 16 jaargroepen. De leerlingen-

populatie is zeer divers. Onze school wordt bevolkt door 37 

verschillende nationaliteiten. Het aantal kinderen met een ge-

loofsovertuiging verandert. Zo neemt het aantal kinderen met 

een Islamitische achtergrond toe, terwijl het aantal kinderen 

zonder religieuze achtergrond juist fors afneemt. 

De leerlingenaantallen vertonen al jaren een stijgende lijn. 

Vanaf 2012 is het aantal toegenomen met 157 kinderen. De 

stijging verklaren we door de aantrekkelijkheid van het con-

cept O3, de nieuwbouw, de stadsvernieuwing en het ouderiniti-

atief. Schoolbreed zien we een trend dat onze leerlinggewich-

ten afnemen. Door de verandering in de wet- en regelgeving, 

maar ook door een herijking van de populatie in de wijk zal dit 

leerlinggewicht steeds meer afnemen. In de nieuwe gewich-

tenregeling krijgt O3 een 32,0. De spreidingsfactor bedraagt 

8,7. Dit cijfer geeft de diversiteit aan van onze kind- en ouder-

populatie. 

3 Zie: Contextanalyse O3 omgeving en kindkenmerken O3, 18 december 2018
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Land van herkomst  2002 2008 2014 2018
Vmlg/oud Joegoslavie  1 0 1 1

Marokko    34 22 52 53

Spanje/Portugal   1 0 2 8

Italie     3

Griekenland    1

Tunesie    2 1 1 2

Turkije     18 2 4 11

Kaapverdische eilanden  2 2 1 2

Suriname    41 17 12 19

Nederlandse Antillen  11 2 14 32

Vluchtelingen   12 4 0 2

Niet-engelstaligen (land buiten EU) 37 41 58 94

Totaal lln naar land van herkomst 159 91 145 228

peildatum 21 september 2018 (366 kinderen)
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Personeel

14

1.6 Personeel
Het onderwijsteam van Kindcentrum O3 bestaat uit 27 team-

leden, 4 leerkrachten in opleiding, 12 vakdocenten, 2 intern 

begeleiders, één onderwijsassistent, een adjunct-directeur en 

een directeur. Er zijn zowel fulltime- als parttime leerkrachten 

aan de school verbonden. 

De intern begeleiders bewaken de kwaliteit van de leerlin-

genzorg. Zij ondersteunen de leerkrachten hierbij en on-

derhouden de contacten met externen. Naast het team van 

leerkrachten heeft Kindcentrum O3 een team met pedagogisch 

medewerkers.(PM-ers). Zij werken op het kinder-dagverblijf 

en de buitenschoolse opvang en begeleiden onze kinderen bij 

de tussenschoolse opvang gedurende de lunch. Sinds 2019 

ondersteunen PM-ers ook kinderen en leerkrachten in de 

groepen.

1

1

1

2

16

4

12

1

1

2

12

2

1

1

2

1

2

1

1

1

Directeur

Adjunct-directeur

Unit manager kdv

Intern begeleiders

Groepsleraren

Leerkrachten in opleiding

Vakdocenten WTS

Vakdocent lichamelijke oefening

Onderwijsassistenten

Pedagogisch medewerkers peuters

Pedagogisch medewerkers kdv

HBO coaches

Administratief medewerker

Gastvrouw/balie

Huismeester/beheer

Kinderwerk

Jongerenwerk

Ouderenwerk

Schoolmaatschappelijk werk

Leermeester/kok



Basisschool

27 teamleden
4 leerkrachten in opleiding

1 zij-instromer 
12 vakdocenten

Peuter-
leerplek
3 personen

Kinderdag-
opvang

13 personen

Welzijn
12 personen

In het schooljaar 2018-2019
werken in O3:

15

41%
15-34 
jaar

45-54 
jaar

35-44
jaar

55-67 
jaar

Leeftijdsopbouw
team basis-

school

11%

26%

22%



16

1.7 IKC ontwikkeling en partners
De Jan van Nassauschool, Kindcentrum Kim 

Dak, Jong Leren en Zebra Welzijn hebben de 

handen ineen geslagen en bouwen samen 

met partners in de wijk aan O3 als een 

centrale, veilige en inspirerende plek voor 

Ontwikkeling, Ontdekking en Ontmoeting. Op 

de startdag is met het voltallige personeel 

gewerkt aan de doorontwikkeling van O3 in 

de richting van een integraal centrum voor 

kinderen, 

gezin en wijk 

in de Rivieren-

buurt in Den 

Haag.

Op 21 februari 

2018 heeft de 

Startdag van 

O3 plaatsge-

vonden. Op 

de startdag 

is met ruim 80 deelnemers (medewerkers 

en management van alle betrokken or-

ganisaties) in twee rondes van gedachten 

gewisseld over de visie op de toekomst van 

O3 en de wijze waarop daar in de dagelijkse 

praktijk vorm aan kan worden gegeven. Een 

dynamische dag waar ontmoeten, verbinden, 

inspireren en informeren centraal stonden.

Waar staan 

we nu?

In het ambi-

tiedocument 

“O3 in 2020” is 

beschreven de 

koers voor de 

verdere reali-

satie van ons 

kindcen-

trum. De 

beoogde 

integrale 

aan-

sturing 

met een 

kindcen-

trumdi-

recteur 

is nog 

niet gerealiseerd. Het ambitiedocument 

wordt op dit moment deels herschreven door 

het Managementteam O3 en een vertegen-

woordiging vanuit de werkvloer. Er zijn in het 

gebouw uitdagingen m.b.t. ruimtegebruik en 

zichtbaarheid van de verschillende partners. 

Vanaf augustus 2019 is de samenstelling 

van het MT veranderd. Er zijn een nieuwe 

adjunct-directeur basisonderwijs en een 

nieuwe unit manager vanuit de kinderopvang 

tot het MT toegetreden. 

Waar willen we naar toe? 

O3 wil een onderscheidend kindcentrum 

zijn voor kinderen, ouders en professio-

nals. Belangrijk is dat er op korte termijn 

duidelijkheid komt over de aansturing. In 

een meerjarenplan willen we doelen voor 

de komende vier jaar beschrijven. Vanuit de 

samenhang van onderwijs, kinderopvang, 

peuterleerplek en welzijn.
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2.1 Kernwaarden O3

De drie kernwaarden van O3 zijn gelieerd aan de Christelijke 

SCOH-waarden:

Ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar. 

O3 is een ontmoetingsplek, connecting people, met betrokken-

heid en betrouwbaarheid aan de basis.

2.2 Missie
De missie statement van O3 is: 

“Ontwikkelen, Ontdekken en Ontmoeten!”

O3 is een innovatief centrum waar kinderen leren, ontdekken 

en ondernemen in een eigentijdse omgeving die veel verschil-

lende uitdagingen biedt. O3 is een bruisende ontmoetingsplek 

waar alle wijkbewoners van jong tot oud terecht kunnen voor 

onderwijs, kinderopvang, welzijn, talentontwikkeling, partici-

patie, gezondheid, ontspanning, opvoeding, sport. Kinderen 

zijn het middelpunt. 

2.3 Visie
Kinderen mede regie geven over hun eigen leerproces, om 

zich op eigen wijze te ontplooien. Leerkrachten begeleiden 

kinderen hierbij in hun keuzes. Zo ontwikkelen kinderen meer 

eigenaarschap over hun leren. 

O3 wil elk kind:

1. een goede basis bieden, 

2. ontwikkelkansen geven,

3. ruimte bieden voor talentontwikkeling en brede vorming,

4. onderwijs geven dat voorbereidt op de toekomst.

Voor de periode 2019-2023 ligt de focus op:

A. De basis op orde voor elk kind.

B. Met behulp van vaardigheden voor de toekomst kinderen 

voorbereiden op zelfredzaamheid in de maatschappij.

C. Ruimte geven om talenten te ontdekken, door het bieden 

van een brede vorming waar kinderen mede regie aan 

geven aan eigen ontwikkeling talenten

2. Opdracht van de school

“ONTWIKKELEN,   
 ONTDEKKEN EN  
 ONTMOETEN!”WHY

HOW

WHAT
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“ONTWIKKELEN,   
 ONTDEKKEN EN  
 ONTMOETEN!”

Kinderen hebben de natuurlijke drang om te leren. Ze willen de wereld 

om zich heen ontdekken. Ze zijn van nature nieuwsgierig en willen graag 

antwoorden vinden. Om de motivatie en betrokkenheid van het kind te 

stimuleren en te versterken, streven we er naar de kinderen een belangrijke 

verantwoordelijkheid te geven over hun ontwikkelingsproces, al naar gelang 

de leeftijd en mogelijkheden. Het kind is mede-regisseur en mede-eigenaar 

van het eigen ontwikkelingsproces, waardoor het gemotiveerder is om te leren. 

In de wereld van het jonge kind zal de nadruk liggen op spel. Wij vinden spel 

belangrijk voor de brede ontwikkeling van kleuters. In het spel moeten de 

kinderen initiatief nemen, problemen oplossen, plannen en fantaseren. Door 

het samen spelen leren ze rekening te houden met elkaar en leren ze van 

elkaar. Spelen is voor het jonge kind het middel om zijn mogelijkheden te 

verkennen en uit te breiden, dus we bieden voldoende tijd voor vrij spel. De 

leerkracht observeert de kinderen, stimuleert en daagt uit waar dat nodig is.

De kinderen leren en ontdekken in een rijke, uitdagende leeromgeving. Kin-

deren gaan werken met onderzoeks- en leervragen. We willen ons onderwijs 

meer thematisch inrichten waarbij er projectmatig en vakoverstijgend kan 

worden gewerkt. Betekenisvol leren met aandacht voor vaardigheden voor 

de toekomst  (o.a. digitale geletterdheid, presenteren en debatteren) zijn 

ankers binnen onze onderwijsvisie. Op basis van eigen leervragen zullen 

kinderen onderzoek doen, dit onderbouwen en dit presenteren. 

De talentlessen vanuit onze wereldtalentenschool worden meer geïnte-

greerd en verweven in deze aanpak. Kinderen krijgen zicht op een breed 

palet aan talenten, op basis waarvan zij keuzes maken voor hun eigen 

talentontwikkeling. Middels team-teaching ontplooien leerkrachten hun 

eigen talenten om deze in te zetten voor de brede talentontwikkeling van 

de kinderen. 

Bewegend leren4 zal meer onderdeel uitmaken van het spelend leren. Het ac-

cent zal ook meer verschuiven naar samenwerkend leren waarbij er gebruik 

wordt gemaakt van coöperatieve leerstrategieën. 

De basis op orde: taal en rekenen worden aangeboden in niveaugroepen 

(basis, intensief en verrijking) volgens het EDI-model. We werken hierin 

kind gestuurd. Kinderen ontvangen tijdens de les feedback met aandacht 

voor competentiegevoelens.

We zetten waar mogelijk ICT middelen in voor efficiënt en doelmatig on-

derwijs. We maken het leren zichtbaar door doelenborden op groepsniveau 

en persoonlijke doelen van kinderen. Doordat er veel kinderen een andere 

thuistaal gebruiken zal er ook aandacht moeten blijven voor NT2 verwerving.

Het team werkt vanuit een lerende organisatie. Een professionele cultuur 

die zich kenmerkt door teamleren, met andere woorden: we werken in 

professionele leergemeenschappen. Daarnaast gebruiken we de methodiek 

van Lesson study om de kwaliteit van onze lessen voortdurend te verbete-

ren. De basiskwaliteit van een EDI- les wordt beschreven in een kwaliteits-

kaart en opgenomen in onze beeldbank. Bovendien worden de talenten van 

teamleden zichtbaar beter benut, door ook teamleden eigenaar te maken 

van schoolontwikkelingen. Teamleden ontwikkelen zich tot specialisten op 

allerlei vakgebieden. 

Tot slot streven we naar educatief partnerschap met ouders. Dat betekent 

een wederzijdse betrokkenheid van ouders en kindcentrum om optimale 

omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinde-

ren, thuis en in het kindcentrum. Daartoe gaan we met elkaar in gesprek en 

werken we zoveel mogelijk samen.

4 Met bewegend leren bedoelen we fysiek bewegen in de klas naast of tijdens cognitieve 

leeractiviteiten, en bewegingsactiviteiten gekoppeld aan leren buiten de school

2.4 Onderwijsconcept O3

De samenleving verandert in een hoog tempo. Neem bijvoorbeeld alleen al de toenemende digitalisering. In die toekomst zullen 

onze kinderen hun plek moeten vinden. Dit zal aanleiding geven om het onderwijs te veranderen. Van klassikaal frontaal naar 

steeds meer gepersonaliseerd leren. Bij het eerste staat de leerkracht centraal. Het kind stond bij O3 al in het middelpunt, maar 

de regie op het leren zal het in toenemende mate steeds meer bij het kind komen te liggen. Onderstaande afbeelding schetst het 

onderwijsconcept dat voor de komende jaren als uitgangspunt dient. Na de afbeelding volgt een schets van wat een gast, ouder 

of collega op O3 kan zien en horen bij een bezoek.

SCHETS
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2.5 Interne en externe analyse

De analyse van de school om te komen tot een nieuw school-

plan is gebaseerd op diverse onderzoeken en documenten.

Datum    Type onderzoek   Organisatie

22 mei 2018  Studiedag missie en visie  Intern in de school

17 september 2018 Studiedag schoolplan ontwikkeling  Intern in de school

15 februari 2017  Interne audit   SCOH

april 2018   QuickScan Arbomeester   SCOH

februari 2019  Oudertevredenheidsonderzoek Scholen met succes

februari 2019  Leerlingtevredenheidsonderzoek Scholen met succes

januari/februari 2019 Schoolplan 2015-2019 

STERKTES

 + concept en imago O3

 + gebouw O3 rijke leeromgeving

 + gastvrije mensen

 + O3 afspiegeling van de wijk 

 + onderwijsconcept > wereldschool met breed aanbod 

talentontwikkeling

 + marktpositie O3

 + visie op elkaar ontmoeten o.b.v. (christelijke) normen 

en waarden > solidariteit

 + pedagogisch klimaat 

 + betrokken en enthousiast team

 + ouderbetrokkenheid 

 + veiligheid in team

 + samen lessen voorbereiden

 + sterk uitdragen van het concept O3 > samen één, 

ontmoeten, ruimte voor iedereen om te ontwikkelen

 + “Eenheid in verscheidenheid”

KANSEN

 + betrokken buurt

 + goede contextanalyse van de wijk en O3

 + verandering wijk 

 + samenwerking met partners in 

kindcentrum > fin. slagkracht

 + ouderinitiatief gemengde school> stijging lln aantal

 + enige school in de wijk, buurtfunctie 

 + mix van culturen, afspiegeling van de wijk

 + intensiveren samenwerking O3 partners

BEDREIGINGEN

 - terugloop financiën door minder lln  

gewichten > grotere groepen

 - ruimtegebrek door groei basisschool 

 - tekort aan leerkrachten > gevolgen voor de kwaliteit 

 - werkdruk: door minder formatie en verdere bezuinigingen 

en toenemende verantwoording in verschillende 

systemen, neemt de werkdruk toe

ZWAKTES

 - tekort aan personeel

 - begeleiding nieuwe leerkrachten

 - geen integrale aansturing O3

 - streefdoelen voor tussen- en eindopbrengsten 

smarter en ambitieuzer formuleren

 - systeem monitoren opbrengsten groepen

 - schoolgesprekken over opbrengsten

 - onderwijs is sterk leerkracht gestuurd en (nog) 

weinig ruimte voor onderzoekend leren.

 - ICT integreren in het lesaanbod.
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Interne audit SCOH

In februari 2017 heeft er een interne audit van de SCOH plaatsgevonden op het gebied van de onderwijskwaliteit en

de schoolontwikkeling. De conclusies en aanbevelingen geven mede richting aan dit schoolplan.

STERKE PUNTEN

Deze kwaliteitsaspecten zijn opvallend goed en een voorbeeld 

voor andere scholen

 + Er is sprake van een goed pedagogisch klimaat

 + Het concept O3 is goed uitgewerkt en zichtbaar

 + Er heerst een goede sfeer op school, er is 

enthousiasme en betrokkenheid

 + Leerkrachten laten vanuit zichzelf eigenaarschap 

en initiatief zien

VERBETERPUNTEN

Deze kwaliteitsaspecten behoeven ontwikkeling/verbetering

 - De uitwerking van een passend en gedragen 

onderwijs concept

 - Prioriteiten stellen in de ontwikkelingsagenda 

en de borging

 - Differentiatie binnen de instructie in de groep

 - Versterken rol en regie van de IB functie binnen de school

KWALITEITSRISICO 

Deze kwaliteitsaspecten vormen een risico voor de kwaliteit 

 - Het schoolbreed met elkaar in gesprek gaan over 

het onderwijs is niet ingebed in de organisatie- 

en overlegstructuur
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Oudertevredenheidsonderzoek

Uit het oudertevredenheidsonderzoek5 van februari 2019 kwamen de volgende sterke en verbeterpunten/kansen naar voren:

Leerlingtevredenheidsonderzoek

128 kinderen van groep 5 t/m 8 hebben deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling6 . De responsgroep bestond uit 45% 

jongens en 55% meisjes. De kinderen gaven gemiddeld een 7,4. Uit het leerlingtevredenheidsonderzoek van februari 2019 kwa-

men de volgende sterke- en verbeterpunten naar voren:

Ouders geven O3 een waardering van 7,58. Dat is iets boven het landelijk gemiddelde. En een stijging met 0,6 punt t.o.v. de 

meting in 2014. De onderbouw scoort 7,76 en de bovenbouw 7,39. 

5 Oudertevredenheidspeiling basisonderwijs, Scholen met succes, maart 2019, response 73% 
6 Kindtevredenheidspeiling basisonderwijs, Scholen met succes, maart 2019
7 Rapportage QuickScan welzijn personeel, 26 februari 2018

STERKE PUNTEN

 + Juf/meester legt goed uit en is aardig

 + Duidelijkheid regels

 + Veel schoolvriendjes/vriendinnen

 + Actieve deelname aan de lessen

 + Waardering rekenen

STERKE PUNTEN

 + Sfeer en onderlinge verhoudingen in team 

 + Samenwerking met collega’s en leidinggevende

 + Leidinggevende staat mij met raad en advies bij 

als dat nodig is

 + Leidinggevende heeft oog voor het welzijn van 

medewerkers

 + Geen ongewenst gedrag door teamleden/leidinggevende 

 + Voldoende gelegenheid tot scholing 

VERBETERWENSEN EN KANSEN

 - Antwoorden op toetsen worden niet nabesproken

 - Leren van spreekbeurten

 - Waardering lezen

 - Pestgedrag door kinderen onderling

VERBETERWENSEN EN KANSEN

 - Hoge werkdruk en te weinig tijd om het werk uit te voeren

 - Signalen werkdruk en overbelasting worden niet opgepikt 

door schoolleiding

 - Klimaatomstandigheden gebouw

STERKE PUNTEN

 + Uiterlijk, sfeer en inrichting van het gebouw

 + Inzet, deskundigheid en enthousiasme van leerkrachten

 + Aandacht voor creatieve vakken en sport & beweging

 + Omgang leerkracht met kinderen

 + Mate waar de leerkracht naar ouders luistert

VERBETERPUNTEN

 - Veiligheid op weg naar school

 - Veiligheid op het plein

 - Aandacht voor pestgedrag

 - Overblijven tussen de middag

 - Begeleiding kinderen met extra leerbehoeften

QuickScan welzijn personeel7

Na het afnemen van de tevredenheidsonderzoeken zijn de uitkomsten besproken met team, ouders en leerlingen.  

Er is een prioriteiten lijst samengesteld met punten waar O3 de komende vier jaar aan gaat werken.



25

De prioriteitenlijst van de leerlingen:

1. pestgedrag 

De prioriteitenlijst van het personeel:

1. werkdruk verminderen 

 

De prioriteitenlijst van de ouders:

1. veiligheid op plein 

2. pestgedrag

3. begeleiding kinderen met extra leerbehoeften

Uitgangspunten 

Onderwijsdoel 1

De basis op orde voor elk kind!

Onderwijsdoel 2

Met behulp van vaardigheden voor de 

toekomst, kinderen voorbereiden op 

zelfredzaamheid in de maatschappij.

Onderwijsdoel 3

Ruimte geven talenten te ontwikkelen. 

Door een brede vorming te bieden waar 

kinderen mede regie aan geven. 

Uitgangspunten 

Door te werken volgens het EDI-model, 

te differentiëren en om te gaan met 

verschillen, coachen en begeleiden de 

leerkrachten de kinderen. Ze brengen 

de kinderen in de zone van hun naas-

te ontwikkeling door hen uit te dagen, 

vertrouwen te geven en waar nodig te 

ondersteunen. 

Ontwikkelen van een onderzoekende 

houding, bij leerkrachten, zodat zij kinde-

ren bij hun onderzoeks(ontwikkeling en 

-proces) optimaal kunnen begeleiden.

Op basis van talenten van de leerkrach-

ten en begeleiders naar team-teaching 

binnen het curriculum toewerken.

Welke doelstelling kun je formuleren 

voor de leerlingen? 

Reken- en taalvaardig, inclusief 

competentiegevoel,  zodat de 

doorgaande lijn en aansluiting 

op het VO succesvol is.

Op basis van eigen leervragen

onderzoek doen, dit onderbouwen 

en dit presenteren.

Kinderen zicht geven op een breed

palet aan talenten, op basis waarvan

zij keuzes maken voor hun eigen

(talent) ontwikkeling.

2.6 Strategische keuzes 2019-2023
Onderwijsdoelen 2019-2023
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3.1 Inleiding 
De speerpunten die gekozen zijn voor de komende vier jaar 

zijn mede herleid op basis van de Check en de Act van het 

vorige schoolplan 2015-2019. Daartoe hebben we als school 

de volgende stappen genomen:

 → Beleidsdocumenten vanuit SCOH

 → SWOT-analyse,

 → Tevredenheidsonderzoeken,

 → Check vigerend schoolplan

Met het team zijn er studiedagen georganiseerd om via evalu-

atie van de oude speerpunten tot selectie van nieuwe doelen 

(speerpunten) te komen. Verder zijn het MT en een stuurteam 

actief geweest met het finetunen om zo tot SMART te formu-

leren acties per speerpunt (doel) te komen. De opbrengst is 

steeds naar het team en de MR teruggekoppeld. Zij deden 

tevens dienst als klankbord. Ook ouders en kinderen zijn 

betrokken geweest bij het schrijven van ons schoolplan. Dit 

proces resulteerde uiteindelijk in de volgende/hiervoor gefor-

muleerde speerpunten:

A. De basis op orde

B. Toekomstvaardigheden

C. Brede vorming en talentontwikkeling

3.2 Borging 
Deze speerpunten zijn verdeeld over een aantal professionele 

leergemeenschappen (PLG’s).8 Elke PLG wordt geleid door een 

coördinator. Deze coördinatoren hebben met elkaar de speer-

punten afgestemd en zo o.a. voor spreiding (ook qua scholing 

en professionalisering) van de speerpunten over de komende 

vier jaar gezorgd. Dit is onderdeel van het meerjarenplan. 

Meestal wordt gekozen voor een looptijd van vier jaar. Ieder 

nieuw schooljaar wordt op basis van dit meerjarenplan per 

jaar een jaarplan opgesteld (planning) en geëvalueerd. Dit is 

enerzijds om het proces per jaar op een groter detailniveau te 

volgen om zo uiteindelijk de kwaliteit (control) te borgen (door 

verbeterpunten te formuleren = act).

Met de coördinatoren wordt er vier keer per jaar overlegd over 

tempo, keuzes, bijsturing e.d. In de maand mei van elk jaar is 

er een check. De verbetervoorstellen en de te nemen acties 

worden besproken en vastgesteld in het afsluitende overleg 

van de coördinatoren en het stuurteam.

Nadat de MR dit punt nog tot slot agendeert, voordat de ge-

maakte (te maken) keuzes worden opgenomen in het jaarplan 

voor het volgende schooljaar, communiceert en bespreekt 

de directeur dit document met het bestuur. Na akkoord vindt 

verwerking plaats in het jaarplan voor het nieuwe schooljaar. 

Dit jaarplan, wordt begin van het nieuwe schooljaar met de 

ouders gedeeld. 

In het kort wordt de Demming-cyclus, of pdsa-cyclus, hierbo-

ven doorlopen; met name de check en de act. Het borgen van 

kwaliteit realiseert de school door regelmatig stil te staan. 

Dit doet de school op elk niveau: strategisch op directie en 

bestuursniveau over vier jaren, tactisch op school- en teamni-

veau per jaar en operationeel op bouw-, groeps- en individueel 

niveau. Dit regelmatig stilstaan (reflectie/intervisie/studieda-

gen) borgt uiteindelijk het continue verbeteren. Zie hoofdstuk 

kwaliteitsborging voor de verdiepingsslagen op tactisch-, 

groeps- en individueel leerkracht en kindniveau

Onderwijskundige kwaliteit

O3 wil de kinderen graag op een kindvriendelijke, aantrek-

kelijke manier zoveel mogelijk bagage meegeven. De school 

streeft bewust naar een maximale leerwinst voor elk kind, en 

zorgt er tevens voor dat de hoge verwachtingen realistisch en 

haalbaar zijn. ’De basis op orde” is voor de ontwikkeling van 

elk kind vanzelfsprekend. De vaardigheden voor de toekomst 

bouwen op deze basis voort. Kortom, een brede vorming is het 

uitgangspunt met het oog voor talenten en vaardigheden voor 

de toekomst. Het lange termijn doel is: dat kinderen zelf red-

zaam zijn in de maatschappij van morgen. We kijken daarbij 

ook kritisch naar ons eigen handelen en zijn bereid en in staat 

om, waar nodig, onze werkwijze aan te passen.

Pedagogische kwaliteit

Het O3 pedagogisch kompas heeft als vertrekpunt dat elk 

kind, ongeacht afkomst, niveau of leeftijd, positief benaderd 

wordt. O3 vormt een plek waar jong en oud zich geborgen en 

veilig voelt en zich kan ontwikkelen. Leerkrachten gaan door 

te differentiëren om met de verschillen tussen kinderen. Ze 

brengen kinderen in de zone van naaste ontwikkeling door hen 

uit te dagen , vertrouwen te geven en waar nodig te onder-

steunen. O3 streeft naar het optimaliseren van kansen voor elk 

kind. 

3. Onderwijs

8 Zie overzicht PLG’s O3 op blz. 39
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Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zich in een veilige 

omgeving in en om ons kindcentrum kunnen ontwikkelen. 

Daarom hecht O3 veel waarde aan ontmoeten en verbinden, 

betrokkenheid en betrouwbaarheid. In deze veilige omgeving 

vertaalt duidelijkheid en voorspelbaarheid in omgangsvormen 

en regels. Het team zorgt voor een structuur, waarbinnen kin-

deren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er is een basis van 

vertrouwen en geborgenheid vanuit relaties tussen leerkrach-

ten en kinderen en tussen kinderen onderling. Vanuit deze 

pedagogische veiligheid ontwikkelen kinderen hun zelfver-

trouwen en (positief) zelfbeeld en kunnen ze hun talenten en 

grenzen ontdekken.

Binnen O3 bieden we ruimte voor het ontdekken en ontwikke-

len van eigen talenten. Brede talentontwikkeling stimuleren op 

sociaal, cognitief, emotioneel, sportief en cultureel gebied. We 

houden, respectvol, oog voor de eigenheid van het individuele 

kind: Wat zijn de interesses en mogelijkheden van het kind? 

Hoe leert het kind? Hoe is de belangstelling voor het kind? 

We handelen vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid naar 

het welbevinden van het kind in zijn/haar omgeving (gezin en 

buurt) en naar de manier waarop het kind leert.

3.2 Identiteit en diversiteit
Levensbeschouwelijke kwaliteit

Wij zijn een open protestants-christelijke school, met aan-

dacht voor verhalen en vieringen die hier hun oorsprong vin-

den. Binnen ons kindcentrum zijn de volgende kernwaarden 

ontleed aan de Christelijk oorsprong: ontmoeten en verbinden, 

betrokken en betrouwbaar.  

Alle kinderen zijn welkom. Aan ons de taak om ook voor ieder 

kind een optimale omgeving te creëren. Hierbij is er aandacht 

en oog voor talentenontwikkeling van elk kind. Bovendien 

helpen we onze kinderen hun plaats te vinden in een multicul-

turele en multireligieuze samenleving, met acceptatie van en 

respect voor elkaar.

O3 is een ontmoetingsschool

Kinderen van nu groeien op in een totaal andere diversiteit dan 

de ouders in hun kinderjaren. Onze stad kent tal van religieuze 

stromingen. Voor kinderen die nu in een steeds diverser wor-

dende stad wonen, is het goed als ze al op jonge leeftijd op een 

positieve manier kennismaken met die religies. Groep 6, 7 en 

8 maakt kennis met vijf levensbeschouwelijke stromingen uit 

onze samenleving en ontdekken ook de vele overeenkomsten. 

Centraal in de lessen, met als thema ‘feesten’, staat respect 

voor elkaars geloof en overtuiging. Ook bezoeken de kinderen 

verschillende gebedshuizen. Door te ontmoeten leer je van en 

over elkaar en krijg je begrip voor de ander.

Dialoogschool

Onze school streeft ernaar een christelijke dialoogschool te 

worden. Een christelijke dialoogschool betekent dat we stre-

ven naar het expliciet uitdragen van onze christelijke identiteit 

en tegelijkertijd naar openheid en verbondenheid met andere 

levensbeschouwingen. We gaan hierbij uit van het identiteits-

kader van SCOH. In het schoolplan lichten we kort toe hoe ons 

streven om aan dit identiteitskader te voldoen er in de praktijk 

uitziet. Daarbij volgen wij de schijf van 5 uit het identiteitska-

der (zie hieronder) en beschrijven wij hoe onze identiteit vorm 

krijgt. De schijf van vijf verwijst naar de vijf dimensies waar de 

identiteit van onze school tot uitdrukking komt; Eindprofiel van 

de leerling, Cultuur en Hoogtepunten, Uiterlijk en Inrichting, 

Partners van de school én Leerkrachtkwaliteiten. Op basis van 

onze zelfevaluatie hebben we een aantal ontwikkelpunten ge-

formuleerd. We nemen ook de input mee van een aantal ronde 

tafelgesprekken met kinderen en ouders. De ontwikkelpunten 

worden verder uitgewerkt onze jaarplannen.

Monoloogschool Maximale
Christelijke identiteit

Maximale openheid
en verbondenheid

Minimale openheid
en verbondenheid

Dialoogschool

Neutrale school Minimale
Christelijke identiteit

Kleurrijke/
Waardenschool
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1. Eindprofiel van de leerling. Hier gaat het om vragen als: 

wat willen we dat onze leerlingen meekrijgen op het ge-

bied van levensbeschouwing en persoonsvorming? Welke 

kennis geven ze mee over het christelijke geloof en de an-

dere levensbeschouwingen? Welke levensbeschouwelijke 

vaardigheden en attitudes willen we ze meegeven? 

2. Cultuur en hoogtepunten. Hier gaat het om vragen als: 

hoe is de sfeer op school? Hoe behandelen we elkaar 

in de dagelijkse omgang? Welke feesten vieren we op 

school, zowel religieus als anders? Op welke manier 

vieren we die feesten? Bij welke bijzondere momenten 

in het leven van de leerlingen en leerkrachten willen we 

stilstaan? Hoe gaan we om met moeilijke momenten als 

ziekte of overlijden? 

3. Uiterlijk en inrichting. Hier gaat het om vragen als: wat is 

er concreet zichtbaar van de (christelijke) identiteit in en 

rond de school en de klaslokalen? Welke beelden staan 

er? Welke kunstwerken hangen er? 

4. Partners van de school. Hier gaat het om vragen als: met 

wie werken we samen op het gebied van onze identi-

teit? Hoe betrekken we onze partners binnen een IKC 

bij de identiteit? Brengen de leerlingen een bezoek aan 

gebedshuizen van verschillende religies? Vieren we onze 

feesten in samenwerking met bijvoorbeeld een kerk? Hoe 

betrekken we onze ouders bij de identiteit 

5. Leerkrachtkwaliteiten. Hier gaat het om vragen als: wat 

verwachten we van onze professionals op het gebied van 

levensbeschouwing? Welke kennis/vaardigheden/attitu-

des hebben zij minimaal in huis om onze leerlingen goed 

te kunnen bedienen en een drager te zijn van de open 

christelijke identiteit van de school? 

6. Bestuur en beleid. Hier gaat het om vragen als: op welke 

manier is de identiteit verankerd in het jaarbeleid van de 

stichting en van de school? Welke methode gebruiken 

we? Hoe komt de identiteit terug in de gesprekken tussen 

directie en leerkracht? Hoe geeft directie leiding op het 

gebied van identiteit? Wat betekent de identiteit voor ons 

aannamebeleid? 

Identiteit en
kernwaarden

Bestuur
en beleid

Eindprofiel van
de leerling

Leerkracht
kwaliteiten

Cultuur en
hoogtepunten

Partners
van de
school

Uiterlijk en
inrichting

Schijf van zes: identiteit in de praktijk.
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Kernwaarden SCOH op kindcentrum O3

Ontmoeten betekent voor ons dat we elkaar, jong en oud, leren 

kennen. We hebben oog voor elkaar, zijn geïnteresseerd in 

elkaar en respecteren elkaar. 

We zien en merken dat in het huiskamergevoel in het gebouw. 

Je wordt gezien als je binnenkomt. De wijk ontmoet elkaar 

hier, het is een plek voor wijk, gezin en kind. Ook zorgen we 

ervoor dat de leerlingen elkaars en andere religieuze achter-

grond leren kennen, o.a. via de methode Trefwoord, bezoeken 

aan gebedshuizen en aandacht voor verschillende feesten.

Verbinden is de kern van het integraal centrum O3 waar we 

deel van uitmaken. De wereld van school, welzijn, kinderop-

vang en ouderen komen elkaar hier niet alleen tegen, maar ze 

mengen ook.

Wij zien en merken dat dagelijks in het gebouw waar iedereen 

elkaar ontmoet; de kinderwagens staan naast de rollators. 

Ook organiseren we activiteiten waarbij ouderen en kinderen 

elkaar ontmoeten.

Betrokken betekent voor ons dat het kind centraal staat, en 

iedereen staat hier als een cirkel omheen. Iedereen doet er 

zoveel mogelijk aan dat de weg richting wereldburgerschap 

zo goed en zorgvuldig mogelijk verloopt. Hier is iedereen bij 

nodig.

Wij zien en merken dat onder andere in de bevlogenheid van 

het team, alle vormen van gesprekken die er plaats vinden, en 

een hoge mate van ouderbetrokkenheid 3.0. 

Betrouwbaar betekent voor ons ‘zeggen wat je doet en doen 

wat je zegt.’

Wij zien en merken dat aan het feit dat we onze afspraken na-

komen. Deze afspraken en wederzijdse verwachtingen staan 

duidelijk beschreven, bijvoorbeeld in het ouderconvenant en 

zijn zichtbaar in de tien criteria van ouderbetrokkenheid 3.0 

binnen O3. 

 

Resultaten zelfevaluatie identiteit O3

STERK

Wereldschool, welkom (thuis) voelen

Kennis van wereldgoedsdiensten meegeven aan kinderen

Respect voor een ieder staat centraal

Verbinden en ontmoeten als kernwaarden

ONTWIKKELPUNT/KANS

Iedere schooldag in de klas een moment van bezinning, gebed of meditatie

Meer lijn en eenheid tussen groepen in gebruik methode trefwoord

Meer aandacht voor andere levensbeschouwelijke feesten en ouders betrekken

Bezoeken gebedshuizen weer oppakken
Inrichten wereldkast met voorwerpen van wereldreligies
Idientiteit minimaal één keer per jaar agenderen op teambijeenkomst
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O3 is een oefenplaats voor (toekomstige) wereldburgers

De school is een belangrijke oefenplaats om burgerschaps-

vaardigheden in de praktijk te brengen. Op school leren 

leerlingen samen te leven en te werken, met spelregels om 

te gaan, hun eigen mening te vormen en die van anderen te 

respecteren. Ook ontdekken leerlingen er hun eigen positie in 

de samenleving en komen ze erachter hoe ze zelf een bijdrage 

kunnen leveren aan hun wijk, land en de wereld. Met andere 

woorden: leerlingen ontwikkelen zich tot verantwoordelijke 

wereldburgers.

In deze schoolplanperiode wordt de wetgeving rondom 

burgerschapseducatie aangescherpt. In O3 willen we burger-

schapseducatie verruimen tot “wereldburgerschapseducatie”. 

In het concept wereldburgerschap is expliciet aandacht veran-

kerd voor diversiteit en wereldperspectieven. Kinderen groeien 

tegenwoordig op in een multiculturele samenleving met men-

sen en perspectieven afkomstig over de hele wereld. Kinderen 

zijn onderdeel van O3, van hun woonplaats, van Nederland, van 

Europa, maar ook van de wereld. Wereldburgerschap wordt 

uitgewerkt in acht hoofdthema’s (zie afbeelding hierboven).

Cultuuronderwijs

In het Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) staan het crea-

tieve proces en de 21ste-eeuwse vaardigheden centraal en 

worden denken, maken, beschouwen en beleven, geïntegreerd 

aangeboden. Leerlingen worden zich zo bewust van zichzelf en 

kunnen betekenis geven aan hun omgeving. Met het kompas 

cultuuronderwijs willen we de culturele activiteiten van ons 

kindcentrum in kaart brengen. De cultuurcoördinator schrijft 

een cultuurplan voor het kindcentrum. Dit gebeurt in afstem-

ming met het team en de directie. In het plan staat de visie 

van de school op cultuuronderwijs, met een plan van aanpak 

en een meerjarenplan. Een doordachte visie en goed beleid 

op cultuuronderwijs helpen om de kwaliteit en continuïteit 

ervan te waarborgen. Cultuuronderwijs wordt onderdeel van 

het schoolplan en het wordt jaarlijks geëvalueerd en geactu-

aliseerd.

Strategische keuze

 → Ontwikkelstappen dialoogschool (SCOH) en het invullen 

van de schijf van 6 (Arkade) 

 → Ambities Wereldschool en wereldburgerschap beschrij-

ven in notitie, verankeren en verder blijven ontwikkelen 

 → Cultuuronderwijs beschrijven in cultuurplan en integre-

ren in wereldburgerschap en WTS en intern opleiden van 

een cultuurcoördinator
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3.3 Brede vorming
Voor de talentvakken zijn talentlijnen beschreven. De groepen 1 t/m 8 krijgen 30 uur les per week, 1200 uur per schooljaar. 

De verdeling van de uren zijn hier  uitgebeeld.

Binnen O3 bieden we ruimte voor het ontdekken en ontwik-

kelen van eigen talenten. We willen brede talentontwikkeling 

stimuleren: op sociaal, cognitief, emotioneel, sportief en 

cultureel gebied.

Om de motivatie en betrokkenheid van het kind te stimuleren 

en te versterken, streven we er naar de kinderen een belang-

rijke verantwoordelijkheid te geven voor hun ontwikkelings-

proces, al naar gelang de leeftijd en mogelijkheden. Het kind 

is mede-regisseur en eigenaar van het eigen ontwikkelings-

proces, waardoor het gemotiveerder is om te leren. Kinderen 

worden uitgenodigd tot meedenken, meepraten en zijn mede-

verantwoordelijk voor omgangsregels, activiteiten en andere 

O3 facetten.

Talentlijnen

Theater
Muziek
Kunst
Techniek & Wetenschap
Natuur & Gezond
ICT en nieuwe media
Engels
Taal en rekendans
Sport judo
Sport & spel 

Visie op de brede ontwikkeling

Ruimte voor
talentontwikkeling

Sportieve
ontwikkeling

Sociale
ontwikkeling

Culturele
ontwikkeling

Cognitieve
ontwikkeling

Ruimte voor
eigenheid en

welbevinden van
kinderen

Emotionele
ontwikkeling

Ruimte voor
betrokkenheid en
participatie van 

kinderen

30 
uur per week

23 uur regulier
5 uur talentvakken 
2 uur sport

1.200 
uur per jaar

900 uur regulier
200 uur talentvakken 
100 uur sport

Aantal uren onderwijs*

Talentvakken

30 uur 
natuur en 
gezondheid

30 uur 
muziek

40 uur 
kunst

40 uur 
techniek en 
wetenschap

30 uur 
ICT

30 uur 
theater

Sport en beweging

2,5 
uur per week

1,5 uur regulier
1 uur extra

100 
uur per jaar

60 uur regulier
40 uur extra 
20 uur zwem-
onderwijs 
(alleen groep 5 en 6) 

* Aantal uren per kind per jaar
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O3 is een Wereldtalentenschool

De school is er niet alleen om te leren lezen en rekenen. In het 

leven van een kind is veel meer nodig om de basis te leggen 

voor de groei naar volwassenheid en een optimale ontplooi-

ing. Naast de gewone schoolvakken bieden we bijvoorbeeld 

ook kunst, muziek, theater, techniek- en wetenschap, ICT en 

nieuwe media en natuur & gezond aan. Zo helpen we onze 

leerlingen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. 

Huidige geïntegreerde schooldag met ruimte voor talent 

Ambitie 

De talentlessen vanuit onze wereldtalentenschool worden 

meer geïntegreerd en verweven in een thematische aanpak. 

Kinderen krijgen zicht op een breed palet aan talenten, op 

basis waarvan zij keuzes maken voor hun eigen talentontwik-

keling. Middels team-teaching ontplooien leerkrachten hun 

eigen talenten om deze in te zetten voor de brede talentont-

wikkeling van de kinderen.

Kader talentontwikkeling9

In O3 werken we met het gedachtengoed van Gert Biesta. Wij 

vinden het belangrijk dat onze kinderen zich op de volgende 

drie terreinen ontwikkelen. 

Kwalificatie 

Kwalificatie heeft te maken met aanbod en verwerking van 

kennis, vaardigheden en houding die maken dat kinderen zich 

kwalificeren voor de volgende stap: op weg naar de toekomst 

en om de overgang naar het VO op maat te kunnen maken. 

Belangrijke onderdelen zijn basisvaardigheden (zoals rekenen 

en taalbeheersing) en vakspecifieke kennis en vaardigheden 

(zaakvakken). Kwalificeren kan ook betrekking hebben op de 

21ste -eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, creatief 

denken, zelfsturend kunnen zijn’. 

 

Socialisatie 

Socialisatie gaat over een samenleving leren zijn, over relaties 

leggen met elkaar in de klas, in de school en in de wereld om 

ons heen. Het gaat ook over de cultuur, de bestaande tradities, 

waarin wij leven en hoe we aan de samenleving een bijdrage 

kunnen leveren. 

Persoonsvorming 

Persoonsvorming heeft betrekking op de ontwikkeling van 

eigen identiteit en uniciteit: wie ben ik, wat kan ik en wie wil 

ik zijn in relatie tot de sociale groep waar ik deel van uitmaak, 

maar waar ik me ook van onderscheid. 

Onze WTS concept wordt mogelijk gemaakt door een project-

subsidie van de gemeente Den Haag. In Den Haag zijn er 25 

LKP (Leerkansenprofiel) scholen. De LKP subsidie bedraagt 

ruim 400.000 euro.

Schoolportret Wereldtalentenschool WTS10

In mei 2018 heeft er een audit plaatsgevonden door Maatschap 

Onderwijs met betrekking tot ons Wereldtalentenschool. Het 

onderzoek vond plaats in opdracht van de gemeente Den 

Haag. De resultaten zijn hieronder beknopt aangegeven.

Uitblinkers
Gastvrije mensen
Gebouw: rijke leeromgeving voor WTS
 
Plein en dakkas en uit uitzicht op de stad
 
Ouderinitiatief

Doorontwikkeling team 

 → Integraal onderwijsaanbod groep 3 t/m 8 concretiseren

 → Opzet van Cultuur op z’n Haags bestuderen als 

onderlegger van schoolbrede projecten/thema’s

 → Samenwerking tussen groepsleraren en 

vakleraren versterken

 → Keuzemogelijkheden en diepgang in het gekozen aanbod 

aanbieden om talentontwikkeling meer te stimuleren

Doorontwikkeling onderzoekers

 → De bedoeling van WTS expliciteren volgens 

ambitiedocument O3 in 2020

 → WTS als concept integreren in curriculum door 3x per jaar 

schoolbreed een thema uit te werken

 → Ouders en school samen aan de slag om de volgende stap 

te maken om te komen tot betrokkenheid als vervolg op 

het ouderinitiatief

 → Generatieleren met de restaurantbezoekers 

en wijkbewoners

 → Initiatieven om ouders meer bekend te laten zijn met WTS 

naast de presentaties en uitvoeringen

9 Bron: verantwoordingsmatrix brede ontwikkeling stadsportret LKP
10 Zie: verslag schoolportret WTS, april 2018

Taal- en rekendans
Breed aanbod, uitgewerkt in leerlijnen 
en activiteiten door vakdocenten
Kleine groepen kinderen (max. 15 
kinderen) volgens WTS filosofie
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VSO onderwijs WTS sport TSO onderwijs WTS onderwijs NSO/naar huis

pauze pauze

VSO onderwijs NSO/naar huis

Strategische keuze(s):

We stemmen ons onderwijs nog beter af op de talenten, 

passies en mogelijkheden van al onze leerlingen.

Toelichting: Het doel is om een breed integraal aanbod (groep 

3 t/m 8) te ontwikkelen waarin we tegemoet komen aan alle 

talenten, passies en mogelijkheden van onze leerlingen. Hier-

voor gaan wij de komende jaren substantieel meer aandacht 

besteden aan creativiteit, zaakvakken, techniek en toekomst-

vaardigheden zodat ieder kind kan excelleren. De zaakvakken 

en creatieve vakken gaan we meer in samenhang aanbieden, 

vakleerkrachten en leerkrachten zullen daarvoor meer sa-

menwerken en elkaar versterken. 

Werkwijze afstemming onderwijsbehoeften van kinderen in O3.

© MasterclassOPO  Versie februari 2018 - Met bronvermelding is deze afbeelding vrijelijk te gebruiken in welk medium dan ook.

Het schema onderwijsstrategieën geeft de relaties aan tussen de strategieën, de doelgroep (school, groep of leerling), het niveau en de onderwijsbehoeften.

Schema onderwijsstrategieën

ondersteuning
concreet materiaal
inoefening van deelvaardigheden
enkelvoudig strategiegebruik
meer leertijd
inhoudsgerichte instructie
doelen weglaten
...

uitdaging
complexe toepassingsopgaven

cognitieve autonomie
matige hoeveelheid inoefening

meervoudig strategiegebruik
minder leertijd

procesgerichte instructie
doelen toevoegen

...
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V IV III II I               I+
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standaard Nederlandse methode
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leerlingen met minder bagage

intensiveren 

(vertragen)

X

leerlingen met gemiddelde bagage

basis

Y

leerlingen met meer bagage

verrijken

versnellen

(verbreden)

Z
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ra
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WTS gaan we de komende jaren verder in het curriculum 

integreren, waardoor leerlingen drie keer per jaar aan een 

schoolbreed thema werken. Ouders zullen hierbij ook betrok-

ken raken. 

3.4 Kansen voor elk kind
De basisvaardigheden (taal en rekenen) worden aangeboden 

in niveaugroepen (basis, intensief en verrijking) volgens het 

EDI-model. We werken hierin kind gestuurd. Kinderen ont-

vangen tijdens de les feedback. We zetten waar mogelijk ICT 

middelen in voor efficiënt en doelmatig onderwijs. We maken 

het leren zichtbaar door doelenborden op groepsniveau en 

persoonlijke doelen van kinderen. 
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Zorgstructuur, zorgplan11 en zorgkalender12

We werken in O3 met een zorgplan en een zorg- en toets-

kalender. Ons zorgteam bestaat uit twee intern begeleiders 

basisschool en één intern begeleider peuterleerplek. 

Veiligheid

Het is ons streven dat alle kinderen elke dag met plezier naar 

school gaan en zich hier veilig voelen. 

De meeste kinderen geven aan zich veilig te voelen op school; 

een enkeling voelt zich nog onvoldoende veilig. Jaarlijks 

worden sociogrammen gemaakt van de groepen. Via zg. 

veiligheidsthermometers meten we het veiligheidsgevoel 

van kinderen in de groepen 5 t/m 8. Door de methodiek van 

taakspel, het gebruik van de methode Leefstijl en observa-

ties in Kijk! monitoren we de veiligheid. Onze school wil de 

kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij 

zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen 

ontwikkelen. Pesten is onacceptabel gedrag. Wanneer we 

merken dat een leerling zich aan dergelijk of ander agressief 

gedrag schuldig maakt zullen we dit aan de ouders melden. 

Mevr. M. Jol treedt voor onze school op als aanspreekpunt in 

het kader van pesten. Het pestprotocol is opgenomen in onze 

kindgids en onze website.

Methode Taakspel

Binnen O3 werken we met Taakspel. Met Taakspel stimuleren 

wij gewenst gedrag; de kinderen kunnen dan beter en taakge-

richt werken en is er een prettig klassenklimaat. Dit past ook 

bij de veilige plek die de school moet zijn voor de kinderen. Het 

doel van Taakspel is dat onrustig en storend gedrag afneemt. 

Hierdoor kunnen de kinderen en de leerkracht efficiënter en 

taakgerichter werken. De leraar of pedagogisch medewer-

ker geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en 

negeert onge-wenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de 

klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de kinderen 

zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

Kindvolgsysteem

Voor het volgen van de ontwikkeling van onze kinderen in de 

peutergroepen en de groepen 1 en 2 maken we gebruik van 

het observatiesysteem Kijk! Voor de groepen 3 t/m 8 gebrui-

ken we, voor het in kaart brengen, van de sociaal emotionele 

ontwikkeling: Kijk op SEO. Met ons kindvolgsysteem ESIS 

en Cito LVS wordt de cognitieve ontwikkeling van kinderen 

gemonitord.

Schoolondersteuningsprofiel14

Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze kinderen. 

Daarbij houden we rekening met de onderwijsbehoeften van 

onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basis-

ondersteuning is de ondersteuning die alle scholen moeten 

bieden en die integraal onderdeel vormt van het onderwijs en 

het aanbod van elke school.

In het werk- en denkkader worden op het niveau van de basis-

ondersteuning twee niveaus onderscheiden: 

 → Kwalitatief goed onderwijs aan de groep. Leerlingen 

hebben voldoende aan het basisaanbod. Alle leerlingen 

worden besproken in een groepsbespreking. 

 → Voor een klein aantal leerlingen worden preventieve en 

licht curatieve interventies ingezet. Het betreft leerlingen 

die aanvulling nodig hebben op de doelen voor de basis-

groep en subgroepen. De leerling wordt besproken in de 

leerlingbespreking. 

Handelingsgericht werken

Ieder kind op onze school verdient ondersteuning. Vanuit het 

Handelingsgericht werken (HGW) worden de kinderen bege-

leid om zo de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding 

die we aan alle kinderen bieden te verbeteren. HGW maakt 

adaptief onderwijs en doeltreffende kindbegeleiding concreet, 

zodat ons team effectief om kan gaan met verschillen tussen 

kinderen.

11 Zorgplan O3 2015-2019
12 Zorg- en toetskalender O3 2018-2019 e.v.
13 Zie: Kindgids 2018-2019
14 Zie: ondersteuningsprofiel O3 2017-2021, versie 3 april 2018
15 Zie: contextanalyse O3 en omgeving en kindkenmerken O3, 18 december 2018
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Thuistaal en NT2

In O3 spreekt 50% van de kinderen een andere thuistaal.15 

Doordat er veel kinderen een andere thuistaal gebruiken zal 

er ook aandacht moeten blijven voor NT2 verwerving. Onze 

taalmethode voorziet in de behoefte van NT2 kinderen. Er zijn 

maatwerkschriften beschikbaar voor taal en spelling. 

Gedragsspecialist en gedragsprotocol

Mevr. E. van der Harst is als kindercoach/gedragsspecialist 

werkzaam in O3. We werken met een gedragsprotocol. Kinde-

ren met gedragsproblemen worden besproken in z.g. MDO’s 

(Multidisciplinair overleg) met specialisten vanuit SPPOH en 

S(B)O scholen. 

Kerndoelen en referentieniveaus

Binnen de basisschool hanteren we voor alle vakgebieden 

methoden die voldoen aan de kerndoelen. Jaarlijks wordt in 

onze kindgids een tabel opgenomen met het aantal uren per 

vakgebied. 

 

De referentieniveaus voor taal en rekenen vormen het uit-

gangspunt voor ons onderwijsaanbod in die vakken. Wij stre-

ven ernaar dat al onze leerlingen op het gebied van rekenen 

en taal uitstromen met minimaal referentieniveau 1F (funda-

menteel niveau). Onze school gaat eigen ambities beschrijven 

als het gaat om leerlingen die aan het einde van de schooltijd 

het hogere streefniveau 1S voor rekenen en 2F voor taalver-

zorging en lezen halen. 

Strategische keuzes 2019-2023

We geven onze leerlingen een stevige basis mee op het ge-

bied van taal en rekenen. 

Toelichting: Het doel is om het onderwijs zodanig af te stem-

men op de leerbehoeftes van onze leerlingen. De basis op 

orde voor taal en rekenen is het minimale streefniveau dat we 

willen bereiken, waarbij de vaardigheidsgroei van de leerlin-

gen minimaal op het landelijke gemiddeld uitkomt. Tevens 

zullen de resultaten van de eindtoets boven de ondergrens 

en bij voorkeur op het gemiddelde van de vergelijkingsgroep 

moeten uitvallen. 

Om dat te bereiken geven wij vervolg aan ons beleid op de 

gebieden taal en rekenen. Middels onze didactische werkplan 

EDI, coöperatieve leerstrategieën en aandacht voor zelfstan-

dige verwerking werken wij aan de basis op orde voor alle 

leerlingen. 
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3.5 Onderwijs voor de toekomst
Onze samenleving verandert in een hoog tempo. Wat vandaag 

actueel is, is mogelijk morgen al achterhaald. In die toekomst 

zullen onze kinderen hun plek moeten vinden. Daarom moet 

we meer dan voorheen, vooruit durven kijken en nadenken 

over de wereld van morgen en hoe we kinderen daarop gaan 

voorbereiden. Want die wereld van morgen wordt ook bepaald 

door de keuzes die we vandaag maken.

Ambitie

Kinderen hebben de natuurlijke drang om te leren. Ze willen 

de wereld om zich heen ontdekken. Ze zijn van nature nieuws-

gierig en willen graag antwoorden vinden. Om de motivatie 

en betrokkenheid van het kind te stimuleren en te versterken, 

streven we er naar de kinderen een belangrijke verantwoorde-

lijkheid te geven over hun ontwikkelingsproces, al naar gelang 

de leeftijd en mogelijkheden. Het kind is mede-regisseur en 

Wat doen we in het huidige onderwijs? Wat willen we en waar moeten we naar toe?

SMAL
Onthouden, begrijpen, toepassen. Vooral 

reproductie van kennis. Weinig transfer 

van kennis en vaardigheden. Meer passief.

Creëren. evalueren, analyseren. Meer 

open opdrachten of zelfgekozen projecten. 

Thematisch, vakoverschrijdend. Kritische 

houding, reflectie, creatief denken, 

nieuwsgierigheid, gedrevenheid,

doorzettingsvermogen, 

probleemoplossend

BREED

Talentdomeinen

Vaardigheden

Houding

Zelfbeeld

Moti

vatie

Hogere orde
denkvaardig-

heden

Onderzoeks- en
ontwerpvaardigheden

Metacognitieve
denkvaardigheden

Nieuwsgierige
houding

Zelfvertrouwen
en zelfinzicht

‘Willen-kunnen’
benadering

‘Willen-presteren’
benadering

Kritische en
onafhankelijke

houding

Growth
mindset



37

eigenaar van het eigen ontwikkelingsproces, waardoor het 

gemotiveerder is om te leren. De kinderen leren en ontdekken 

in een rijke, uitdagende leeromgeving. Kinderen gaan werken 

met onderzoeks- en leervragen. We willen ons onderwijs meer 

thematisch inrichten waarbij er projectmatig, vak- en groeps-

overstijgend kan worden gewerkt. Betekenisvol leren met 

aandacht voor vaardigheden voor de toekomst  (o.a. digitale 

geletterdheid, presenteren en debatteren) zijn ankers binnen 

onze onderwijsvisie. Op basis van eigen leervragen zullen kin-

deren onderzoek doen, dit onderbouwen en dit presenteren.

De talentdomeinen voor een goede ontwikkeling 

(zie afbeelding op pagina 38) 

“In het onderwijs zie je vaak de smalle zienswijze op ontwikke-

ling: het gaat om onthouden, begrijpen, toepassen, reproduc-

tie. Je zou willen dat ook de brede opvatting wordt toegepast; 

daarbij gaat het om: creëren, evalueren, analyseren, meer 

open opdrachten of zelfgekozen projecten, thematisch en 

vakoverschrijdend werken, een kritische houding, reflectie, 

creativiteit. De smalle en brede opvatting vormen “de schijf 

van 5” voor talentontwikkeling. We moeten het smalle deel ze-

ker niet weggooien, dat is de basis. Die hebben we echt nodig. 

Daar omheen zit echter een veel breder onderwijsperspectief 

dat we hebben verdeeld in vier categorieën: 

 → Vaardigheden 

 → Houdingen 

 → Motivatie 

 → Zelfbeeld

Dit helpt om het onderwijs in te richten, maar ook hoe je gaat 

meten. Verder kun je de domeinen niet apart doen, het zijn 

steeds combinaties.”

3.6 Strategische keuzes 2019-2023
We richten de aandacht op het vergroten van eigenaarschap 

bij leerlingen en het aanleren van vaardigheden bij leerlingen 

die nodig zijn in de toekomst. 

Toelichting: Het doel is om leerlingen meer eigenaarschap te 

geven van hun leerproces en hen vaardigheden te leren die 

nodig zijn in de 21e eeuw. Hiertoe spelen we meer en meer in 

op kansengelijkheid op school en op het onderwijs van de toe-

komst. De komende drie jaar wordt er scholing ingekocht ge-

richt op het vergroten van eigenaarschap en op vaardigheden 

die nodig zijn voor de toekomst. Om verder tegemoet te komen 

aan toekomstige vaardigheden, gaan wij de ICT vaardigheden 

van de teamleden verder professionaliseren.
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4.1 Inleiding
Kwaliteitsbeleid op personeelsgebied

Bij de verbinding tussen de keuzes van de speerpunten, inclu-

sief de verdeling per schooljaar, leidt dit per jaar tot keuzes op 

het vlak van scholing. Dit kan op schoolniveau en individueel. 

De keuzes op schoolniveau worden per jaar via MT, stuurteam, 

PLG’s en studiedagen bepaald en meegenomen in de gesprek-

kencyclus:

 → Doelstellingengesprek

 → Op ontwikkeling gericht gesprek (OOG) en

 → Beoordelingsgesprek 

Ook de individuele studiekeuzes van elke leerkracht/perso-

neelslid worden meegenomen in de gesprekkencyclus. De 

collectieve keuzes hebben een relatie met de speerpunten en 

de onderwijs gerelateerde keuzes in het schoolplan. 

De meta-evaluatie van al deze gespreksverslagen betreft de 

jaarlijkse check/control van het personeelsbeleid in relatie tot 

de onderwijskundige keuzes en visie van de school.

O3 zoekt:

 → Leerkrachten die vanuit hun talenten en professionaliteit 

een ontmoetingsplek creëren voor jong en oud; 

 → Leerkrachten die leiding geven aan een innovatief cen-

trum waar kinderen leren ontdekken en ondernemen in 

een eigentijdse omgeving die veel verschillende uitdagin-

gen biedt;

 → Leerkrachten zorgen samen met wijkbewoners voor een 

bruisende plek waar alle betrokkenen terecht kunnen 

voor onderwijs, kinderopvang, welzijn, talentontwikkeling, 

participatie, gezondheid, ontspanning, opvoeding, sport.

 → Leerkrachten ontwikkelen tevens hun eigen onderzoe-

kende houding, zodat zij kinderen optimaal bij hun onder-

zoeks(ontwikkeling en -proces) kunnen begeleiden.

Pedagogische en didactische kwaliteit

In O3 werken leerkrachten en pedagogische medewerkers 

die goed onderwijs geven aan alle kinderen. De leerkracht 

ontwerpt een veilige en krachtige leeromgeving. Leerkrach-

ten moeten zich richten op het ontdekken van de talenten van 

leerlingen en deze verder ontwikkelen.

De leerkrachten moeten zorgen dat hun instructie dusdanig 

effectief en efficiënt is, dat alle leerlingen de gestelde doelen 

halen en zich trots en competent kunnen voelen.

Vanuit een Growth mindset belonen we de leerlingen op hun 

inzet en doorzettingsvermogen. 

4.2 Een professionele cultuur
Visie

Onze visie is dat een professionele leerkracht altijd lerende 

is. Dat betekent dat iedere leerkracht openstaat voor kwali-

teitsverbetering. Leerkrachten volgen individuele of team-

cursussen op gebieden waaraan de leerkracht, in combinatie 

met de schoolontwikkelingen, wil werken. Daarnaast werken 

leerkrachten samen om optimaal gebruik te maken van 

elkaars kennis en ervaring. De teamleden handelen vanuit een 

gemeenschappelijke visie over ontwikkeling en onderwijs. De 

schoolleiding motiveert en faciliteert het team om de kwaliteit 

van het onderwijs op de school te verhogen en te borgen. De 

schoolleiding bewaakt het onderwijskundig proces. Binnen O3 

werken we met Professionele Leer Gemeenschappen (PLG)

Lerende organisatie

 → Eigenaarschap: voelt en neemt men verantwoordelijkheid 

voor de ontwikkeling van de organisatie, het geven van 

goed onderwijs en neemt men z’n eigen aandeel daarin

 → Voortdurende bereidheid tot ontwikkeling

 → Leren van en met elkaar

 → Hoge eisen stellen aan elkaar

 → Geven en ontvangen van feedback

 → Open houding, constructieve samenwerking, nakomen 

van afspraken

4. Personeelsbeleid
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4.3 Teamleren
Het team werkt vanuit een lerende organisatie. Een professi-

onele cultuur die zich kenmerkt door teamleren. We wer-

ken in professionele gemeenschappen. Lesson study is een 

methodiek die we gebruiken om de kwaliteit van onze lessen 

voortdurend te verbeteren. De talenten van teamleden worden 

zichtbaar beter benut door ook teamleden eigenaar te maken 

van schoolontwikkelingen. Teamleden ontwikkelen zich tot 

specialisten op allerlei vakgebieden.

Wat is een PLG? 

“Een gemeenschap van leraren die gezamenlijk verantwoor-

delijk zijn voor het leren en ontwikkelen van leerlingen, waarin 

er eigenaarschap en regelruimte is, waar leraren initiatieven 

nemen voor de eigen professionalisering en collectief leren, 

waar leraren werken die gemotiveerd, betrokken en bevlogen 

zijn en blijven en al hun talenten inzetten voor de brede ont-

wikkeling van de leerlingen.”

Zes kenmerken van PLG’s

 → Focus op leren van de leerling

 → Een samen leercultuur, gericht op leren door iedereen

 → Gezamenlijk onderzoek naar de beste praktijkvoorbeel-

den en naar de eigen praktijksituatie

 → Actiegericht: leren door te doen

 → Een voortdurend streven naar verbetering

 → Resultaatgericht

Drie hoofdlijnen van een PLG

1. De school stelt zich ten doel te zorgen dat alle leerlingen 

op hoog niveau leren.

2. Het vereist samenwerking en collectieve inzet om alle 

leerlingen te laten leren.

3. Om te beoordelen hoe effectief we alle leerlingen laten 

leren, richten we ons op de leerresultaten van de leer-

lingen. We gebruiken de resultaten om onze professio-

nele werkwijze te verbeteren en leerlingen die het nodig 

hebben extra bij te staan.

Lesson study

Praktisch gezien is Lesson Study samen een les voorbereiden, 

deze uitvoeren en daarna samen nabespreken en weer aan-

passen. Dit verloopt volgens een vast stappenplan. Eerst ont-

werpt een groep leraren samen een les. Vervolgens toetsen ze 

deze in de praktijk. Eén van de leraren geeft de les, de andere 

leraren kijken hoe de leerlingen erop reageren. Dat kan live of 

met een camera. Het team toetst de lesinhoud en de gebruik-

te werkvormen, dus hun focus ligt volledig op de leerlingen. 

Worden de leerlingen betrokken? Wordt hun nieuwsgierigheid 

geprikkeld? Leren ze ervan? Daarna wordt de les gezamenlijk 

nabesproken. In dit proces ontwerp je als team die perfecte 

les die anderen ook weer kunnen geven.

Vaardigheidsmeter instructiegedrag PO (VHM)

Op onze school wordt gewerkt met de vaardigheidsmeter in-

structiegedrag. De meting houdt ons als leerkrachten scherp 

op de pedagogische en didactische vaardigheden. Deze vaar-

digheden zijn belangrijk om goed, eigentijds en activerend les 

te geven. Eens per jaar worden we op alle aspecten van goed 

lesgeven gemeten. Dat geeft ons de mogelijkheden om door te 

ontwikkelen naar een excellente leerkracht. De vaardigheids-

meter heeft een minimumniveau. Daar willen we allemaal aan 

voldoen. Onze ambities liggen hoger. Elke leerkracht neemt 

ontwikkelpunten op in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan. De 

vaardigheidsmeter brengt ook de verschillen tussen leer-

krachten in beeld. Verschillen die er mogen zijn en die ons 

helpen, van elkaar te leren, elkaar op te scherpen met het 

oog op: het onderwijs passend maken voor ieder kind. Onze 

ambitie is voor elke leerkracht minimaal een voldoende score 

op didactisch en organisatorisch handelen van de VHM. 

Selfcam 

We werken met een robot camera, de zg. selfcam om de 

interactie van een leerkracht en een groep vast te leggen. De 

beelden worden gebruikt om te kunnen reflecteren op ons 

eigen handelen. In de ultieme vorm gebruiken leerkrachten 

de selfcam om samen naar lessen te kijken van collega’s. De 

selfcam wordt o.a. ingezet bij lesson study.
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4.4 Nieuw personeel en stagiaires
O3 wil een oefenplaats zijn voor nieuwe juffen en meesters. 

Wij zijn een zg. “opleiden in de school” school. (OIDS). We 

werken met een schoolopleider en praktijkbegeleiders. We 

hopen hiermee nieuw talent aan ons te binden. Binnen het 

kindcentrum zijn er ook tal van mogelijkheden voor plaatsing 

stagiaires van diverse opleidingen. Onze droom is een breed 

stagehuis, een IKC lab, waarin stagiaires vanuit onderwijs, 

opvang en welzijn elkaar ontmoeten. We stimuleren door- en 

zijinstroom trajecten voor medewerkers van O3.

4.5 Strategische keuzes
 2019-2023
Ons team is een lerend team; 

wij leren van en met elkaar, 

professionalisering is een 

continu proces.

We continueren onze ont-

wikkeling als lerend team.

Toelichting: Het doel is om de 

komende jaren onze werkzaam-

heden, in lijn met een professionele 

cultuur, verder uit te voeren, te moni-

toren, te evalueren en bij te stellen waar nodig. 

Zo continueren wij de collegiale consultaties, visitaties, klas-

senbezoeken, samen lessen voorbereiden via Lesson Study. 

Op deze wijze streven wij naar het profiteren van de aanwezige 

talenten van het personeel en brengen wij onze kwaliteit van 

onze professie tot een hoger niveau. 

We streven naar het behoud van een kwalitatief sterk team.

Toelichting: Het doel is om de kwaliteit en de ontwikkelstap-

pen van het personeel hoog te houden. Middels het voort-

zetten van de gesprekkencyclus zal de vakbekwaamheid, 

competenties en ontwikkelstappen gemonitord worden. 

We creëren professionele leergemeenschappen (PLG’s)

Toelichting: Het doel is om de basis op orde verder te verster-

ken. Hiertoe richten wij de komende jaren een aantal PLG’s 

op, die de kar gaan trekken rondom de gebieden EDI, Taal, Re-

kenen, Talentontwikkeling en Onderzoek. Voor de oprichting 

zal een interne selectie en het opstellen van interne vacatures 

onderdeel uitmaken van de procedure.
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5.1 Inleiding 
Het doorlopen van de PDSA cyclus is essentieel. Deze cyclus 

begint op bestuursniveau onder verantwoordelijkheid van de 

sectordirecteur onderwijs van SCOH. Het is ook op bestuursni-

veau dat de vraag gesteld wordt ‘doen we de goede dingen?’ 

Het antwoord op deze vraag is terug te vinden in het document 

kwaliteitsbeleid SCOH 2018-2022. 

Kwaliteitscyclus op schoolniveau

Dit document is leidend voor de keuzes van speerpunten voor 

dit schoolplan. Op basis van dit plan voert de school jaarlijks 

de volgende onderzoeken uit met de vragen: doen we die din-

gen goed?. Hoe weten we dat als school? Vinden anderen dat 

ook? Wat doen we als school met die kennis en informatie?

 → Iedere PLG evalueert twee maal per jaar haar plannen en 

de uitvoer hiervan. De eerste keer betreft een tussene-

valuatie. Van beide wordt een beknopt verslag gemaakt. 

Dit verslag bevat naast de evaluatie ook verbeterpunten, 

bijsturingssuggesties en vervolgstappen.

 → Inzet en benutten van bouwvergaderingen, teambijeen-

komsten en besprekingen van opbrengsten en resultaten 

(trendanalyses).

 → Tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en 

personeel.

 → Verslag van lesbezoeken door directie, intern begeleiders, 

interne coach en coördinatoren op de gekozen speerpun-

ten met de vragen: Kun je zien en horen bij lesobservaties 

waar we mee bezig zijn? Hoe is de kwaliteit van de uitvoe-

ring? Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? 

 → Op die punten waar voorgaande zaken onvoldoende 

antwoord op geven, kan de directie en/of het MT beslui-

ten een audit uit te voeren. De mogelijkheden zijn er om 

het auditteam van het bestuur in te zetten of een extern 

auditbureau

5. Kwaliteits-
borging

ACT

STUDY

DO

PLAN

Beschrijf
het verbeter-

onderwerp

Continueer
verbetering

Borg de
verbetering

Bestudeer de
resultaten

Meet de
huidige
situatie

Analyseer
de oorzaken

Voer de
verbeteracties

uit
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Het borgen van kwaliteit realiseert de school door regelmatig 

stil te staan. Dit doet de school op elk niveau: strategisch op 

directie en bestuursniveau over vier jaren, tactisch op school- 

en teamniveau per jaar én operationeel op bouw-, groeps- en 

individueel niveau. Dit regelmatig stilstaan (reflectie/intervi-

sie/studiedagen) borgt uiteindelijk het continue verbeteren.

Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijs op 

ons kindcentrum vormgeven. De directie is verantwoordelijk 

voor de uitvoering van kwaliteitszorg. We nemen dit serieus en 

maken dit zichtbaar in:

 → het doorlopen van de cyclus plan-do-study-act bij de 

activiteiten met betrekking tot kwaliteitszorg

 → het vastleggen en bewaken van teamafspraken

 → het creëren van draagvlak

 → het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden 

bij de leerkrachten

 → het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte 

samenwerking

Bij kwaliteitszorg hoort een professionele schoolcultuur. Het is 

ons uitgangspunt dat iedere leerkracht zich verantwoordelijk 

voelt voor kwalitatief goed onderwijs op het niveau van onze 

school.

Als wij het hebben over kwaliteitszorg bedoelen we dat we op 

een gestructureerde manier de goede dingen nog beter pro-

beren te doen. Dat beter doen is onze collectieve ambitie. Het 

gaat in de kern om vijf vragen: 

1. Doen wij de goede dingen?

2. Doen wij die dingen ook goed?

3. Hoe weten wij dat?

4. Vinden anderen dat ook?

5. Wat doen wij met die wetenschap?
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5.2 Strategische keuze 2019-2023
We beschrijven onze schoolambities in ons onderwijsplan

Toelichting: Het onderwijsplan is de samentrekking van alle 

groepsplannen tot een bondig document waarin, met het oog 

op het bereiken van de schoolambities, is beschreven wat het 

passende onderwijs is dat alle leerlingen in de school ontvan-

gen. Het dient tijdens de schoolbesprekingen als standaard; 

het is ons aanbod.

We organiseren twee maal per jaar een schoolbespreking 

Toelichting: Een schoolbespreking is een door de schoolleider 

aangestuurde bijeenkomst waarin voor het komende halfjaar 

het beleid voor het realiseren van de schoolambities en het 

bieden van passend onderwijs in de school en in de afzon-

derlijke groepen wordt opgesteld, gecontinueerd of geborgd. 

De verschillen tussen het aanbod (het onderwijsplan) en de 

opbrengsten die zijn weergegeven in het schooloverzicht en 

het groepsoverzicht bepalen of er een schoolbrede verbete-

raanpakken of groepsgerichte interventies nodig zijn

We ontwikkelen ambitie- en kwaliteitskaarten

Toelichting: Wij beschrijven de meest voorkomende situaties 

binnen de school en leggen deze vast in kwaliteitskaarten: 

procesbeschrijvingen die bestaan uit richtlijnen of protocollen. 

In ambitiekaarten werken we doelen op verschillende be-

leidsterreinen uit. Ze geven een vergezicht weer (‘de stip aan 

de horizon’). Op deze kaarten staat wat wij als school willen 

bereiken, welke stappen we zetten om daar te komen (hoe) en 

wat we daarvoor nodig hebben. 

Teamleden zijn eigenaar van borgingsprocessen

Toelichting: We werken met een borgingskalender en elk 

teamlid is mede eigenaar van een borgingsonderwerp. 

5.3 Onze kwaliteitszorg
 zie afbeelding op rechterpagina.

5.4 Jaarverslag en jaarplan
De voortgang van de onderwijsontwikkeling en de speerpun-

ten uit ons schoolplan evalueren we jaarlijks met behulp van 

ons jaarverslag. Dat wordt ieder jaar in mei opgesteld. In juni 

stellen we het jaarplan voor het volgende schooljaar op. Het 

jaarverslag en het jaarplan worden besproken met het team 

en ter instemming voorgelegd aan de MR. Jaarlijks maken we 

een jaarverslag voor ouders. 

5.5 Tevredenheidspeilingen
Elke vier jaar worden tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd 

onder ouders en kinderen. Teamleden O3 vullen elke twee jaar 

de QuickScan van de Arbomeester in. Het veiligheidsgevoel 

van kinderen wordt jaarlijks gemonitord. Organiseer je eigen 

kritiek is voor ons een belangrijk uitgangspunt. 

5.6 Interne communicatie
Interne communicatie creëert betrokkenheid bij alle mede-

werkers en is daarmee van groot belang voor de kwaliteit van 

ons kindcentrum. De schoolleiding zorgt voor een heldere 

vergaderstructuur per schooljaar. Het vergaderrooster wordt 

jaarlijks in juni vastgesteld voor het volgende schooljaar en 

bevat in elk geval de volgende vormen van overleg:

 → Teamvergaderingen

 → Bouwvergaderingen

 → Lesson study bijeenkomsten

 → PLG bijeenkomsten 

 → Zorgoverleg intern begeleiders en directie

 → Managementteam-overleg

 → Oudercommissievergaderingen

 → Medezeggenschapsraadvergaderingen
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5.7 Externe communicatie
Ons kindcentrum vindt ouderbetrokkenheid van groot belang. 

De manier waarop wij communiceren met ouders bepaalt hoe 

betrokken zij zich voelen. Daarom zegt onze externe commu-

nicatie veel over de kwaliteit van het kindcentrum. Op welke 

manieren hebben wij contact met ouders?

1. De nieuwsbrief. Wekelijks versturen we via ons commu-

nicatiesysteem Mijnschoolinfo een nieuwsbrief “school-

week” naar alle ouders met informatie over de school, 

de opvang, het team, de ouderraad en de MR.

2. Ouderportal Mijnschoolinfo. Via de ouderportal kunnen 

school en ouders en visa versa met elkaar communice-

ren. In mijnschoolinfo vinden ouders ook de groepspagi-

na’s en de agenda. 

3. De kindgids. In deze gids staat alle belangrijke informatie 

over Kindcentrum O3. De gids wordt elk jaar vernieuwd. 

Ouders kunnen de gids op onze website vinden. Daar 

staat een digitaal doorbladerbare versie die ook te 

downloaden is.

4. De website. Hier vermelden wij alle relevatie en actuele 

informatie over ons kindcentrum. 

5. Ons gesprekkencyclus. We spreken ouders in elk geval 

vier keer per jaar over de ontwikkeling van hun kind: 

tijdens het startgesprek in september, het voortgangsge-

sprek in november en de rapportgesprekken in maart 

en juni. Kinderen nemen actief deel aan de gesprekken.

6. Nieuwjaarsreceptie aan de start van het schooljaar. 

Daarbij geven we informatie die voor het hele kindcen-

trum geldt. Ouders ontvangen van de groepsleerkracht 

specifieke informatie per groep.

7. Informatieavond voor groep 8. Tijdens deze bijeenkomst 

geven we ouders informatie over de overgang van de 

basisschool naar het voortgezet onderwijs.

5.7 Veiligheid
Kindcentrum O3 waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen 

en personeelsleden. Daarom hebben we een onder meer een 

gedragsprotocol, een klachtenregeling, afspraken rondom 

privacy en de handhaving van privacywet AVG. In gevallen 

van (vermoedelijk) huiselijk geweld en kindermishandeling 

hanteert Kindcentrum O3 de landelijk opgestelde meldcode. 

Mevr. S. van Pelt is als aandacht functionaris aanspreekpunt 

voor ouders, leerlingen en leerkrachten. De intern begeleiders 

zijn de schakel naar het schoolmaatschappe-lijk werk (SMW). 

Binnen O3 is ook een vertrouwenspersoon werkzaam. Jaarlijks 

toetsen we of ons gebouw en de omgeving veilig zijn door een 

ontruimingsoefening. Tweejaarlijks wordt een risico-inventari-

satie en -evaluatie (RI&E) afgenomen. 

© MasterclassOPO  Versie februari 2018 - Met bronvermelding is deze afbeelding vrijelijk te gebruiken in welk medium dan ook. 

Gespreksstructuur van groepsplanloos werken op school- en groepsniveau.

Gespreksstructuur schoolbespreking

evaluatie
Beantwoord de vragen:
1. Zijn de schoolambities bereikt?
2.  Was het onderwijs voldoende 

passend?

analyse
• Onderzoek de oorzaken 
• Onderzoek wat te beïnvloeden is 
• Vertaal wat niet beïnvloedbaar is 

naar onderwijsbehoeften 
• Onderzoek de mogelijke 

interventies 

planning
• Kies een interventie
• Stel de interventie op
• Organiseer de professionalisering 

Openings-
fase

Sluitings- 
fase

Schoolgerichte 
fase

Groepsgerichte 
fase

• Haal voorkennis op 
• Benoem de doelen
• Verken verwachtingen
• Verdeel de rollen 

• Evalueer de opbrengsten 
• Evalueer het proces 
• Maak afspraken 

evaluatie
Beantwoord de vragen:
1. Zijn de schoolambities bereikt?
2.  Was het onderwijs voldoende 

passend?

analyse
• Onderzoek de oorzaken
• Onderzoek wat te beïnvloeden is
• Vertaal wat niet beïnvloedbaar is 

naar onderwijsbehoeften 
• Onderzoek de mogelijke 

verbeteraanpakken

planning
• Kies een verbeteraanpak
• Bevestig of wijzig het 

onderwijsplan
• Stel een verbeteraanpak op
• Organiseer de professionalisering

1 2 3 4

JA?  
Vier het  
succes!

JA?  
Vier het  
succes!

Ons kwaliteitszorgplan
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5.8 Inspectiebezoek en interne audit
Met het hernieuwde toezichtkader organiseert de onderwijs-

inspectie het toezicht op de scholen op een andere manier. 

Toezicht vanuit de inspectie vindt op bestuursniveau plaats. 

Binnen SCOH is er een intern toezichtkader opgesteld waarbij 

iedere school één keer in de vier jaar een interne audit krijgt. 

De actiepunten die hieruit naar voren komen volgen wij op en 

verwerken we in onze jaarplannen.

Bijlage A sponsoringsbeleid

Sponsoring

Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisatie en VNG 

zijn vertegenwoordigd, hebben een Convenant ondertekend 

dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet 

onderwijs. Onze school onderschrijft dit convenant. Dit ligt ter 

inzage op school.

De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 

 → Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische 

en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er 

mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke 

en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsoring 

moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en 

fatsoen

 → Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardig-

heid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het 

onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen

 → Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of continu-

iteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn 

met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de 

school aan het onderwijs stelt. Het primaire onderwijs-

proces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 

De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslis-

singen van het bevoegd gezag over sponsoring. Wij houden 

ons aan het opgestelde convenant.
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Ontwikkelonderwerpen voor de periode 2019-2023

SPEERPUNTEN

1.  O3 richt haar aandacht op toekomstgericht on-

derwijs, met focus op eigenaarschap, burgerschap 

en thematisch werken.

Toelichting: We gaan investeren in toekomstgericht 

onderwijs door de leerlingen ieder jaar iets meer mede-regie 

over hun eigen leren te geven. Onderzoekende wijs zullen de 

leerkrachten de grenzen verkennen van wat in de praktijk 

werkt en zo de grens van hun competenties oprekken. Bur-

gerschap en thematisch werken dienen als proeftuin van de 

leerkrachten voor hun leerlingen. De toekomstvaardigheden 

vormen de linking-pin met het volgende speerpunt.  

2.  O3 heeft oog voor talent en benut de toekomst-

vaardigheden als manieren om “talenten te ver-

meerderen”. Passief en actief gebruik van Engels, 

als vaardigheid, zal hier afhankelijk van ieders 

talent in toenemende mate bij worden ingezet.  

Toelichting: We gaan investeren in de ontwikkeling van de 

toekomstvaardigheden, inclusief Engels, bij de (ontluikende) 

ontwikkeling van talenten. De talenten (competenties) van 

de leerkrachten vragen op dit vlak ook om actualisatie , 

doorontwikkeling en, waar nodig, om scholing.

 

3.  De school richt haar aandacht op de basis op 

orde te hebben voor elke leerling. Centraal staan  

bij het aanbod van rekenen en taalvakken Expliciete 

Directe Instructie (EDI,) met extra aandacht voor 

het zelfstandig werken en structuren van coöpera-

tief werken.

Toelichting: Vanuit het speerpunt dat de basis (op orde) 

is, richt de school alle aandacht op de didaktiek en 

de activerende werkvormen die o.a. voortvloeien uit de 

toekomstvaardigheden

PERSONEELSBELEID

Het personeelsbeleid is erop gericht dat alle leerkrachten 

zich door ontwikkelen op het vlak van toekomst-gerichtheid. 

De gesprekkencyclus zal in de periode van vier jaar twee 

maal doorlopen worden. Dit onderdeel krijgt nadrukkelijk 

aandacht. Waar scholing gevraagd wordt of nodig is zal dit 

worden verzorgd of aangeboden.  

De komende vier jaar wordt de volgende scholing over de 

eerste drie jaren van het schoolplan collectief ingekocht:

 - eigenaarschap, 

 - burgerschap,

 - thematisch werken

 

Als leerlingen uitgedaagd worden hun talenten te 

ontwikkelen vragen we dit ook van onze leerkrachten. 

Hiervoor worden middelen beschikbaar gesteld: individueel 

en collectief. 

Het is de ambitie van de school over vier jaar de eerste 

contouren van de leerkracht van de toekomst zichtbaar te 

hebben. Professionele zelfreflectie en een onderzoekende 

houding, van elke leerkracht, zijn hiervoor vereist. Volgens 

het teach-what-you-preach-principe worden de toe-

komstvaardigheden over vier jaar ook van de leerkrachten 

gevraagd!

De school verwacht van de leerkrachten dat op pedago-

gisch-didactisch vlak de basis op orde is in elke klas. Op 

deze basis worden de speerpunten 1 en 2 gebouwd.

Extra scholing, waar nodig, zal worden ingekocht voor:

 - Expliciete directe instructie,

 - Zelfstandig werken,

 - Coöperatief Leren

KWALITEITSBORGING

De PDCA-cyclus is leidend. De “plan” is geborgd in het 

jaarplan. De “do” is de opdracht waar elke leerkracht zich 

toe heeft gecommitteerd. 

Voor de check wordt een audit-team van een andere SCOH-

school benaderd (die verder zijn in hun ontwikkeling op dit 

vlak) om een externe audit uit te voeren. Deze check staat 

elk schooljaar in de maand mei gepland (check). Op basis 

van de uitkomst wordt een verbeterplan opgesteld voor het 

volgende schooljaar. Dit wordt uitgewerkt in het betreffende 

jaarplan.

Zie hierboven.

Zie hierboven. 
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Meerjarenplanning

DE BASIS OP ORDE

TOEKOMSTVAARDIGHEDEN

BREDE VORMING EN TALENTONTWIKKELING

2019-2020

1. EDI model herijken1 

Aanstellen EDI coördinator

2. Opbrengsten rekenen op niveau: 

cruciale leerdoelen per leerjaar in beeld 

Aanstellen Rekencoördinator

3. Opbrengsten taal op niveau 

Teamafspraken herijken 

Training nieuwe leerkrachten 

Aanstellen Taalcoördinator 

1. Vormen van samenwerkend leren en mede regie 

kinderen bestuderen

2. Visie en basisvaardigheden ICT op papier 

Pilot gynzy kids en/ of snappet

3. Aanstellen coördinator  

Onderzoekend leren

4. Visie en beleid wereldburgerschap ontwikkelen

 

1. Keuze methodiek thematisch- en vakoverstijgend 

werken wereldoriëntatie en WTS

2. Huidig beleid meer- en hoogbegaafdheid borgen en 

verder (door) ontwikkelen

3. Talenten van leerkrachten in beeld brengen

4. Visie jonge kind herijken 

Spelend leren gefaseerd invoeren in de 

groepen 1 en 2 

Training leerkrachten groep 1 en 2 

5. Cultuur coördinator aanstellen

2020-2021

1. Trainingen EDI

2. Werken vanuit doelen en de leerkracht meer 

als regisseur. 

Kinderen meer eigenaar van doelen  

Inzet bewegend leren

3. Begrijpend leesstrategieën in samenhang aanbrengen 

bij thematisch werken 

 

1. Keuze maken vormen van samenwerkend leren en 

mede regie van kinderen

2. ICT beleid integreren in ons onderwijsconcept. 

Training teamleden

3. Visie en beleid onderzoekend leren beschrijven.

4. Leerlijn wereldburgerschap ontwikkelen en integreren 

in wereldorientatie

 

1. implementatie methodiek thematisch werken 

wereldoriëntatie + training team

2. Thematisch en talentonderwijs koppelen verbinden 

aan meer- en hoogbegaafde kinderen

3. Leerkrachten inzetten als vakspecialist in 

thematisch werken 

4. Onderzoek doorgaande lijn spelend leren in groep 3 

Training leerkrachten 3

5. Schrijven Cultuurplan

Professionele teamontwikkeling De basis van ons meerjarenplan is onze professionele teamontwikkeling. Zie hier-

voor hfdst. 4.2 (blz. 38).

We werken op O3 met een meerjarenplanning om het werk evenredig te verdelen 

over de schooljaren. Deze meerjarenplanning is alleen op hoofdlijnen. In de jaar-

planningen die voorafgaand aan ieder schooljaar gemaakt worden staan de items 

verder uitgewerkt en worden de onderwerpen ten bate van de borging beschreven.
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2021-2022

1. Borgen EDI 

2. Werken vanuit doelen en de leerkracht meer 

als regisseur. 

Kinderen meer eigenaar van doelen  

Inzet bewegend leren

3. Begrijpend leesstrategieën in samenhang aanbrengen bij 

thematisch werken

 

1. Samenwerkend leren toepassen in lespraktijk. Mede 

regie kinderen toepassen in thematisch onderwijs

2. ICT geïntegreerd in onderwijsconcept 

Training teamleden

3. Onderzoekend leren integreren in vakoverstijgend 

thematisch onderwijs

4. Wereldburgerschapslessen worden gegeven in 

alle groepen 

1. Verdere implementatie  thematisch werken 

wereldoriëntatie en WTS

2. Inrichten Plusklas

3. Leerkrachten inzetten als vakspecialist in 

thematisch werken

4. Pilot uitvoeren spelend leren in groep 3

5. Implementeren cultuuronderwijs in thematisch werken

2022-2023

1. Borgen EDI

2. Borgen werken vanuit doelen  

Borgen teambrede afspraken spelend – en  

bewegend leren

3. Borgen begrijpend leesstrategieën in samenhang 

aanbrengen bij thematisch werken

 

1. Borgen samenwerkend leren en mede regie kinderen

2. Borgen ICT geïntegreerd in onderwijsconcept

3. Borgen onderzoekend leren integreren in vakoverstijgend 

thematisch onderwijs

4. Borgen wereldburgerschap

 

1. Borgen thematisch werken wereldoriëntatie en WTS

2. Borgen beleid meer- en hoogbegaafdheid

3. Borgen inzet vakspecialisten in thematisch werken

4. Borgen spelend leren in de groepen 1 t/m 3

5. Borgen cultuuronderwijs in samenhang met 

thematisch werken

De strategische keuzes worden 

uitgevoerd door een aantal PLG’s en 

coördinatoren

PLG

EDI

Taal

Rekenen

Talenten

Toekomstvaardigheden 

Lesson study

Coördinator

EDI coördinator

Taalcoördinator

Rekencoördinator

Talentencoördinator

Onderzoekcoördinator

Leerbegeleiders




