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Inleiding 

Dit schooljaarplan bevat onze voornemens en planning voor schooljaar 2016-2017, dat op 1 augustus 

2016 van start gaat. In dit plan sluiten wij aan op het beleidskader dat stichting breed, geldt voor alle 

scholen van INNOVO en is neergelegd in het strategisch beleidsplan 2015-2019. 

 

Onze school maakt samen met 50 andere scholen in Zuid- en Midden-Limburg deel uit van INNOVO 

stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen. INNOVO verzorgt met ongeveer 1200 medewerkers 

naast basisonderwijs ook speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs aan 10.000 leer-

lingen. Goed onderwijs voor onze kinderen, nze medewerkers en onze omgeving is onze gemeen-

schappelijke opdracht. INNOVO is vooral een mensenorganisatie: iedereen telt mee, doet ertoe en 

haalt het beste uit zichzelf (www.innovo.nl.) 

 

Dit schooljaarplan, een afgeleide is van het meerjarig schoolplan 2015-2019 en bevat de kaders van 

waaruit wij in schooljaar 2016-2017 gaan werken en de financiële vertaling daarvan in de begroting. 

Het centrale beleidskader van INNOVO kent vijf speerpunten: 

- Gedegen en vernieuwend onderwijs; 

- Bekwame professionals; 

- Duurzame organisatie; 

- Verbonden met de omgeving; 

- Verbeterende kwaliteit. 

 

Deze vijf speerpunten vormen het speelveld, waarbinnen wij als school het eigen beleid in dit school-

jaarplan hebben geconcretiseerd en vastgelegd. Het schooljaarplan is het resultaat van overleg en 

gesprekken met velen en is ter advisering/instemming aangeboden aan de eigen MR. Het College van 

Bestuur van INNOVO stelt het schoolplan vast. 

 

In hoofdstuk 1 plaatsen wij als school onze missie en ambitie in de huidige context mede op basis van 

de evaluatie in hoofdstuk 2 van de resultaten van het afgelopen schooljaar 2015-2016. De schoolpres-

taties worden ook extern gemonitord door de onderwijsinspectie. Onze school heeft een basisarran-

gement en voldoet daarmee aan de gestelde eisen. 

 

In hoofdstuk 3 volgt de planning van schooljaar 2016-2017. We maken onderscheid tussen de in-

richting van het onderwijs en de algemene doelen in het kader van verbeterende kwaliteit (school-

ontwikkeling). 

 

Paragrafen 3.1-3.4 beschrijven doelen en maatregelen nodig om gedegen en vernieuwend onderwijs 

te geven met bekwame professionals, goed georganiseerd en verbonden met de omgeving in school-

jaar 2016-2017. 

 

In paragraaf 3.5. volgen onze keuzes, die wij in het kader van verbeterende kwaliteit in schooljaar wil-

len realiseren. Deze keuzes vloeien voort uit ons meer jaren schoolplan, de jaarlijkse evaluatie en ac-

tuele interne en externe ontwikkelingen. 

 

Hoofdstuk 4 geeft het financieel kader weer en in hoofdstuk 5 staat vermeld hoe wij op school en met 

het College van Bestuur de opbrengst en voortgang van dit schooljaarplan volgen en bijstellen indien 

http://www.innovo.nl/
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dat nodig is. De informatiebronnen waarnaar wij verwijzen in dit schooljaarplan en die op school on-

dersteunend worden ingezet bij de uitvoering van dit schooljaarplan treft u vervolgens aan. 

 

Het schooljaarplan 2016-2017 hebben wij met de inzet van team, medezeggenschapsraad, ketenpart-

ners en ondersteuners tot stand gebracht. Daarmee is het een plan van ons allemaal, waarmee wij vol 

vertrouwen goed onderwijs gaan vormgeven. De medezeggenschapsraad heeft formeel advies / in-

stemming over het schooljaarplan uitgebracht op …... 

 

 

Max Mannheims Anita Heusschen 

Directeur basisschool Eikenderveld Adjunct-directeur basisschool Eikenderveld 
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1. Missie, ambitie, huidige positie 

1.1. Missie 

De missie van onze katholieke school sluit aan op de missie van INNOVO: het bieden van een degelijke 

basis aan kinderen en jongeren om een leven lang te leren, zodat zij zich voortdurend kunnen ontwik-

kelen, een aansluiting verwerven met het voortgezet onderwijs en uiteindelijk als actief burger in onze 

samenleving kunnen functioneren.  

Hiervoor leggen wij de basis van waaruit leerlingen en medewerkers zich goed en veilig kunnen ont-

wikkelen, met oog voor de belangen van het individu en met behulp van kansrijk, uitdagend en active-

rend onderwijs. Onderwijs dat uit gaat van eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwer-

ken maar daarbij ook rekening houdt met de specifieke behoeften op sociaal en emotioneel gebied  

van deze doelgroep.  

 

We bereiken dit door de aan onze toevertrouwde leerlingen een arrangement aan te bieden op basis 

van: 

 een brede ontwikkeling; 

 eigentijds leren; 

 passend onderwijs; 

 in samenhang met buitenschoolse arrangementen.  

1.2. Visie 

Werken aan een brede ontwikkeling betekent de optimale balans vinden tussen kennis, vorming en 

talentenontwikkeling voor alle leerlingen. Hiervoor wordt planmatig en opbrengstgericht gewerkt aan 

alle basisvaardigheden (taal-lezen-rekenen) en ontwikkelingsgebieden (bewegingsonderwijs, kunstzin-

nige oriëntatie en oriëntatie op jezelf en op de wereld). Er vindt afstemming plaats van de organisatie 

van het leerproces op de brede behoefte van het kind. Hierbij worden de doelen m.b.t. leerlijnen in 

relatie tot de opbrengsten goed gevolgd. 

 

Eigentijds leren is procesgericht, zelfverantwoordelijk, betekenisvol en samen leren in een rijke leer-

omgeving (binnen of buiten de school). Daarbij gebruikmakend van alle hulpmiddelen om het onder-

wijs voor de leerling en leerkracht variërend en inspirerend te laten zijn. 

 

Passend onderwijs is voor ons het continu proces van onderwijs- en zorgaanbod dat past bij de moge-

lijkheden en beperkingen van elke leerling. Dit aanbod is afhankelijk van de mogelijkheden en de am-

bities van de school. Het uitwerken van een realistisch zorgprofiel is een voorwaarde voor een verant-

woord onderwijs- en zorgaanbod en de haalbaarheid van de gestelde doelen.  

 

Samenhangende arrangementen verbreden de functie van onderwijs én zorg voor de basisschoolleer-

ling. Het is een gevarieerd en op elkaar afgestemd aanbod op het gebied van onderwijs, zorg, opvang 

en ontspanning, binnen en buiten schooltijd. Hiervoor zijn educatieve partners nodig die een aanbod 

realiseren op basis van gedeelde pedagogische uitgangspunten. 

1.3. Algemene doelen 

De omstandigheden waarin kinderen opgroeien, beïnvloeden hun schoolprestaties. Bepaalde sociale, 

economische of culturele achtergronden kunnen belemmeringen opleveren in hun schoolloopbaan. 
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Om jongeren, die daarmee te maken hebben, goed onderwijs te bieden, moet de  school  zich extra 

inspannen en hoge doelen stellen. De ambitie moet “excellent onderwijs” zijn. 

Om dit te realiseren moeten we bouwen aan een stevige professionele basis, gezamenlijke doelen en 

een hoge mate van betrokkenheid en draagvlak. De uitwerking van deze doelen gebeurt in het school-

jaarplan.  

Wat willen we bereiken: 

 Onze school realiseert een gedegen en vernieuwend onderwijsleerproces 

  Wij bieden onze leerlingen een fysiek leerrijke omgeving aan 

  Op onze school werken bekwame en tevreden medewerkers 

  Onze school is een vitale organisatie 

  We werken samen met ketenpartners 

  Onze school heeft een visie op brede ontwikkeling 

  Onze school realiseert een samenhangend programma voor brede ontwikkeling 

  Onze school werkt intensief samen met diensten voor gespecialiseerde zorg 

  Onze school maakt deel uit van een dekkende infrastructuur van het regionaal netwerk Parkstad 

  Op onze school krijgen kinderen onderwijs op maat 

  Onze school is financieel gezond 

 

Ambitie: Onze school realiseert een gedegen en vernieuwend onderwijsleerproces 

Doelstellingen: 

 De eindresultaten en tussenresultaten voor de basisvaardigheden taal en rekenen, ( studievaar-

digheden bij de eindtoets groep 8) op het niveau dat van de school verwacht mag worden. 

 Het advies vervolgonderwijs houdt tenminste twee jaar gestand. Dit is vastgelegd in het overzicht 

schoolverlaters. We volgen dit overzicht sinds 2000, hierop is te zien we dat 95% van de ge-

plaatste leerlingen nog steeds op hetzelfde vervolgonderwijs zit. 

 

Ambitie: Op onze school werken bekwame en tevreden medewerkers 

Doelstellingen: 

 In 2015-2016 hebben er minimaal twee keer klassenbezoeken plaatsgevonden.  

 Een keer vonden er functioneringsgesprekken plaats 

 Alle leerkrachten op onze school werken planmatig en aantoonbaar aan hun professionele ont-

wikkeling door middel van een persoonlijk ontwikkelingsplan. alle leerkrachten op onze school 

scoren minimaal een voldoende op het INNOVO-profiel van de basiscompetenties van een be-

kwame leerkracht. 

 Alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn, voor zover mogelijk, zo laag mogelijk in 

de organisatie neergelegd met de daarbij behorende verantwoordelijkheidsplicht. 

 

Ambitie: Onze school heeft een vitale schoolorganisatie. 

Doelstellingen: 

 Er wordt gedeeltelijk klassendoorbrekend gewerkt. Instructieniveaus en thematisch aanbod bepa-

len mede de (wisselende) groepssamenstelling. 

 “taakdifferentiatie blokuren” worden structureel en volgens de afgesproken kwaliteitsnormen 

uitgevoerd. 

 Onze leerlingen hebben inzicht in hun eigen leerproces en denken na over hun eigen leren zodat 

ze vanuit bewuste keuzes medeverantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces. 

 

Ambitie: Onze school heeft een visie op brede ontwikkeling 
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Onze school deelt  een samenhangend programma voor brede ontwikkeling 

Doelstellingen:  

 Wij hebben in 2015-2016 de beschreven visie op brede ontwikkeling vertaald binnen wettelijke 

kaders en gebaseerd op de kernmerken van onze leerling-populatie, omgevingskenmerken en on-

ze ambitie, op het minimale niveau van de basisvariant (zie document Schoolslag) 

 In 2016-2017 werken wij vanuit deze visie volgens een programma aan:  

o actief burgerschap en bevordering van sociale integratie, cultuureducatie, bewegingsonder-

wijs  en kunstzinnige oriëntatie. 

 Duurzaam leren is een vast onderdeel geworden van ons onderwijsaanbod. 

 In schooljaar 2016-2017 starten wij met een nieuwe WO methode waarin de 7 intelligenties een 

belangrijke rol spelen 

 

 
 

 

Ambitie: Op onze school krijgen kinderen onderwijs en zorg op maat 

Doelstellingen: 

 In 2016-2017 is onze interne leerlingenzorg van hoge kwaliteit en wordt deze gekenmerkt zoals 

beschreven in ons schoolspecifiek zorgplan (zie zorgplan).  

 NT-2 aanpak is verankerd in het onderwijsaanbod van de school. 

 In ons actuele zorgprofiel staat het zorgaanbod beschreven zoals deze binnen de schoolspecifieke 

kaders mogelijk zijn (zie Doorkijk) 

 

Ambitie: Op onze school krijgen kinderen de mogelijkheid tot medezeggenschap 

Doelstellingen: 

 In 2016-2017 krijgen de leerlingen de mogelijkheid om samen met de leerkrachten hun onderwijs 

-leer proces in te richten 

 Willen wij een leerlingenraad instellen en daardoor krijgen leerlingen de mogelijkheid allerlei 

schoolse zaken die ze belangrijk vinden, te bespreken. Ze krijgen de kans te laten horen wat er 

leeft en wat ze graag zien gebeuren. 

 

Ambitie: op onze school hebben wij een hoge ouderbetrokkenheid 

Doelstellingen:  

 In 2016-2017 willen wij ervoor zorgen dat de Ouderbetrokkenheid groeit. Wij willen ervoor zorgen 

dat ouders en leerkrachten samen optrekken in het belang van de kinderen. 

 Begin schooljaar starten alle leerkrachten met individuele oudergesprekken 
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Katholieke Identiteit 

+ 

Actief Burgerschap 

= Brede ontwikkeling. 

     

    Adventviering 

    Kerstviering 

    Paasviering 

  

Communie 

Vormsel 

Bakken voor 

ouderen uit de wijk. 

Deelname schoonmaakactie 
in de wijk 

 Er zijn meerdere individuele contactmomenten met ouders gedurende het schooljaar  

 In groep 1 vindt na plaatsing een intakegesprek tussen de leerkracht en de ouders plaats 

 RAAK project, deelname door teamleden i.s.m. Fontys hogeschool met het thema ‘oudergesprek-

ken en educatief partnerschap’. 

 

Ambitie:  Onze school werkt intensief samen met een centrale dienst voor gespecialiseerde 

zorg 

 Onze school maakt deel uit van een dekkende infrastructuur van het regionaal netwerk Zuid-

Limburg. 

Doelstelling: 

 Wij zorgen dat elk kind een passende plek krijgt waarin het zich kan ontwikkelen naar vermogen, 

zowel binnen als buiten onze eigen organisatie. 

 

Ambitie: Wij werken samen met de peuterspeelzaal aan een doorgaande ontwikkelingslijn 

voor kinderen van de voorschoolse voorziening en van de groepen 1 en 2 

Doelstellingen: 

 Onze school biedt samen met de PSZ in 2016-2017  een beredeneerd aanbod voor taalontwikke-

ling aan. 

 Onze school neemt deel aan het project VVE -thuis 

 

Ambitie: Onze school is financieel gezond. 

Doelstelling: 

- Wij hebben een sluitende meerjarenbegroting 

 

Ambitie: Wij werken aan een veilig schoolklimaat 

Doelstellingen: Wij gaan respectvol met elkaar om 

 Wij werken met de methoden SWPBS 

 Positief gedrag wordt gestimuleerd 

 Kwaliteitsverbetering door effectieve conflicthantering 

 

Ambitie: Onze school realiseert gedegen en vernieuwend onderwijs 

Doelstelling: aandacht voor 21e vaardigheden 

 We maken gebruik van optimale ICT hardware en software ter ondersteuning van het onderwijs 

 Aanschaffen en implementatie van passende methoden 

 Wij gaan ons onderijs anders organiseren 

 Aandacht voor de veranderende rol van de leerkracht 
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Katholieke Identiteit 

+ 

Actief Burgerschap 

= Brede ontwikkeling.  

 

Adventviering 

Kerstviering 

Paasviering 

 

Communie 

vormsel  

 

Bakken voor 

ouderen uit de wijk. 

Deelname schoonmaakactie in de 
wijk. 

 

Eigentijds Leren  

ICT: 

Computerlessen, 
digiborden, digitale 

lln.dossiers, power point 

 

Schoolwide Positive 
Behavior Support 

 

Gezonde school in 
samenwerking  

met 

GGD 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

Viseon 

Leerlingen vullen 
leerlingenlijst in 
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Samenhangende arrangementen  

 

Peuterspeelzaal  

’t Kuikennest 

 binnen ons schoolgebouw. 

 

Alcander 

GGD 

Bewonersraad 

Eikenderveld 

  

 

Voortgezet Onderwijs scholen in 
de regio Parkstad. 

 

Passend Onderwijs  

De zorg voor onze kinderen ! 

 

Zorgbegeleiding m.b.v. de  
Ambulante Dienst  

 

Specialisten binnen het 
team gericht op: jonge 

kind,gedrag, 

coaching 

Overleg Managementteam : 
IB, Bouwen, ICT,  

MT Horizon 

 

Brede ontwikkeling: 

Verlengde schooldag 

activiteiten. 

 

Alcander 

Jeugdwerk  

 

Alcander 

Gemeente Heerlen 

Naschoolse 

Sportactiviteiten 

Sport en bewegen: 

Zwemlessen voor groep 5 in 
het naschools zwemproject. 



Schooljaarplan 2016-2017 | 1. Missie, ambitie, huidige positie 11 

 

 

 

 

 
 

  

Iedereen 

mag er zijn, 
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ren  

elkaar 

zoals we zijn 

 

Basisschool 

Eikender-

veld 
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2. Evaluatie schooljaar 2015-2016 

2.1. Gedegen en vernieuwend onderwijs 

Onze school realiseert een gedegen en vernieuwend onderwijsleerproces, gekenmerkt door brede 

ontwikkeling, eigentijds leren, passende onderwijszorg en samenhang met buitenschoolse arrange-

menten 
 

Op onze school krijgen kinderen onderwijs op maat 
 

De volgende resultaten zijn dit schooljaar binnen deze ambitie bereikt/gecontinueerd: 

ADI-model. Ook dit jaar stond het motto “De instructie doet ertoe!” centraal in de vorm van 

consequente toepassing van het ADI-model. Doel was de borging van de versterking van de 

instructiekwaliteit en op een eenduidige instructieaanbieding. 

Iedere leerkracht maakt zijn/haar eigen groepsplannen 

Iedere leerkracht werkt in haar/zijn groep met het directe instructiemodel 

Het directe instructiemodel vinden we bij iedere leerkracht terug in haar/zijn logboek 

 

Diepte analyse 2015-2016 LOVS toetsen Eind en Medio 2015-2016 

De interne begeleiders hebben een diepte analyse gemaakt van de medio toetsen LOVS, 

tevens is er een overzicht gemaakt van de individuele vaardigheidsgroei en functionerings-

niveau per leerling (zie onderliggend documenten). De leerkrachten gebruiken deze analy-

ses voor hun groepsplannen. 

 

Monitoring van de onderwijsresultaten 

Extern Bureau Wolters monitorde de resultaten van de school. 

De resultaten voldoen aan de geldende criteria. 

 

SchoolOndersteuningsProfiel 

Aanpassen en uitvoeren van het S.O.P. 
 

Interne Audits 

Onze school nam in juni deel aan de interne audit P.S.Z. het Kuikennest en bs. Eikenderveld 

groep 1 / 2. Leerkrachten en leidsters bezochten elkaars lessen en evalueerden deze met 

de VVE coördinator.  

 

Samenwerkingsmogelijkheden met b.s. de Horizon 

We zijn nadrukkelijker op zoek gegaan naar samenwerkingsmogelijkheden met bs. de Hori-

zon: 

 uitwisseling administratieve kracht. 

 uitwisseling conciërge. 

 Ib 'ers overleggen samen  

 Op directieniveau, structureel overleg adjuncten. Veel zaken worden nu samen op        

gepakt, b.v. formats ontwikkelen, meerjarig schooljaarplan opstellen, jaarverslag opzet, 

invulling PO-vensters etc. 

De samenwerking bevalt zeer goed. Er is duidelijk sprake van win-win situaties. Concreet 

maken we op een aantal fronten stappen. Er wordt tijdwinst geboekt door onderlinge taak-

verdeling, kwalitatief maken we een verdiepingsslag, we kunnen van onderlinge expertise 

en kwaliteiten gebruik maken, we krijgen feedback en hebben intervisiemomenten met 

collega's.  

Borging: zie hiervoor de ordners van de Werkproces 1 "Kwaliteitszorg" en Werkproces 8 

"Planmatig Handelen. 
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2.2. Bekwame professionals 

Doel:  De leraren zijn tevreden en bekwaam 

Hierbij is de gesprekkencyclus een duidelijke kapstok: klassenbezoeken, functionerings-

/beoordelingsgesprekken, persoonlijke ontwikkelingsplannen, scholing. 

Conform de gesprekkencyclus hebben er in het schooljaar 2015-2016 functioneringsgesprekken 

plaatsgevonden in de periode van eind februari tot begin juni.. 

Verslaglegging is door de directeur gedaan in I-Grow en is door medewerkers geaccordeerd. 

 

Vanuit ieders persoonlijke ontwikkelingsplan zijn we gekomen tot een individuele scholing via kortdu-

rende cursustrajecten of langdurige mastertrajecten.   

Zie voor een overzicht de tabel hieronder. 

 

De teamscholing was dit schooljaar gericht op:  

 Schoolwide Positive Behavior Support  

 Opbrengst- en handelingsgericht werken 

 

De volgende resultaten zijn dit schooljaar binnen deze ambitie bereikt/gecontinueerd: 

Teamscholing opbrengst- en handelingsgericht werken door bureau Wolters 

Doel: Opbrengst- en handelingsgericht werken. Analysevaardigheden t.b.v. groepsoverzicht 

en groepsplan op orthodidactisch niveau. Koppeling cognitieve ontwikkeling en sociaal-

emotionele ontwikkeling m.b.v. Viseon en computerprogramma Cito LOVS. Afstemmings-

mogelijkheden op ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften. 

 

 

Scholing IB opbrengst- en handelingsgericht werken door bureau Wolters 

In IB netwerk Heerlen 
 

Teamscholing Schoolwide Positive Behavior Support door John Ritzen (Seminarium voor Or-

thopedagogiek) 

Doel: Borging van schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen. 

Gericht op het aanleren en bekrachtigen van positief gedrag. Een veilige omgeving schep-

pen die leerling- en leerkrachtvriendelijk is en die bevordert dat leerlingen zich sociaal ge-

dragen en zo goed mogelijk presteren. 

 

LB functie: Master SEN Jonge Kind                                                                               

De leerkrachten Ilonka Weusten en Jenny Simons hebben dit schooljaar deze opleiding 

afgerond.  

 

Met Sprongen vooruit 

De onderbouw leerkrachten bezochten deze rekennascholing  
BHV-herhalingscursus: 

Locatie Smit en Partouns Geleen.  Jenny Simons, Mathilde Steijn, Angelique Franken, Ro-

nald Schutt 

 

Master Taalspecialist 

Samantha Strüver bezocht dit schooljaar het tweede jaar voor deze opleiding bij het Semi-

narium voor Orthopedagogiek. 

 

Bouwoverleg 

Er wordt op bouwniveau geïnterviseerd en gereflecteerd. Dit leidt tot het monitoren van 

ontwikkelingen binnen de bouwen en een groter onderling draagvlak/grotere bereidheid 

tot onderlinge samenwerking/ondersteuning 
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Persoonlijk ontwikkelingsplan 

Alle leerkrachten op onze school werken planmatig en aantoonbaar aan hun professionele 

ontwikkeling door middel van een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarbij normen zijn afge-

sproken voor zowel de basiscompetenties als de competenties voor Eigentijds Leren. 

Ze hebben vanuit hun F- gesprek een POP opgesteld; dit alles is verwerkt in “I Grow” 

 

Logboek 

De logboeken binnen de bouwen zijn aangepast en gestandaardiseerd en voldoen nu aan 

de gestelde normen; de prestatie-indicator "In elk groepsboek is het groepsplan voor de 1-

zorgroute terug te vinden en wordt ook langs die route het onderwijs per vakgebied als 

zodanig ingericht" is behaald 

 

(borging: zie hiervoor de ordners van de Werkproces 1 "Kwaliteitszorg", Werkproces 2 "Veilige en  

 sociale omgeving" en Werkproces 8 "Planmatig handelen") 

 

Niet geheel bereikt en werkpunten voor het schooljaar 2015-2016: 

De functionele inzet van de  "Rots-en-Water"-trainer is nog niet beschreven en geconcreti-

seerd (actiepunt schooljaar 2016-2017) 
 

2.3. Duurzame organisatie 

Het exploitatieresultaat van onze school is tenminste positief waardoor voldaan is aan de 

INNOVO-opdracht om minimaal  te komen tot een sluitende begroting. Door het voeren 

van een duidelijk ingekaderd financieel beleid willen we toekomen aan de INNOVO-

opdracht om te komen tot een positief resultaat van 8% 

 

Herinrichting schoolplein in samenwerking met 

 gemeente Heerlen: bestrating 

 Johann Cruijf Foundation: Schoolplein 14 

 Velopa Omniplay: inrichting m.b.t. speeltoestellen 

 

Basisschool Eikenderveld laat de laatste 4 jaar een constantie  zien m.b.t. de leerlingenaan-

tallen  

 teldatum 01-10-2013 = 104 kinderen  

 teldatum 01-10-2014 = 109 kinderen  

 teldatum 01-10-2015 = 116 kinderen 

 teldatum 01-10-2016 = 113 kinderen (prognose) 

 

In samenwerking met de werkgroep Verkeersveiligheid van de Bewonersraad Eikenderveld 

werd de verkeersveiligheid rondom de school aangepakt. 

Plaatsing van een sluishekwerk voor de school, snelheid (30 km zone) 

Flyeren gedurende het jaar. 

 

Het Tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en personeel, isl via INNOVO gere-

geld, is juni afgerond. In teamverband zullen actiepunten worden vastgesteld voor het 

schooljaar 2016-2017 (actiepunt) 

 

2.4. Verbonden met de omgeving 

Structureel overlegmomenten ingepland en uitgevoerd met PSZ ’t Kuikennest. 

Planning van thema’s, gezamenlijke activiteiten en afsluitingen tijdens het thema. 

(zie Samenwerkingsprotocol VE-koppel PSZ ’t Kuikennest en Bs. Eikenderveld) 

Dit schooljaar zijn we in groep 1 en 2 gestart met het project VVE-Thuis (zie deelplan VVE-
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Thuis)  

Structureel overleg met Bewonersraad Eikenderveld. 

Voormalig Adjunct-directeur is lid van het dagelijks bestuur van de Bewonersraad. Hij on-

derhoudt enge contacten met de school. 

 

Tevens zijn er structurele overlegmomenten met de scholen voor Voortgezet Onderwijs in 

de regio Parkstad. 
 

Structureel overleg met Alcander en Gemeente Heerlen inzake de organisatie van het bui-

tenschoolse projecten op het gebied van sport in samenwerking met de sportverenigingen 

(Sportieve School) 

 

Structureel overleg met GGD in verband met Gezond Eikenderveld en Gezonde School  

(zie Schoolgezondheidsplan 2015 – 2010) 
 

Organisatie Nationale Pannenkoekdag in samenwerking met de Bewonersraad Eikender-

veld, GGD, woningcorporatie Weller en De Zonnebloem. Leerlingen van groep 6 hebben 

voor een 50 tal ouderen pannenkoeken gebakken en geserveerd 

 

Ouders met diverse culturele achtergrond hebben een bijdrage geleverd aan de afsluiting 

van het Piramide thema Eten en Drinken door diverse producten uit hun land te ko-

ken/bakken. Aan deze afsluiting namen ook de peuters, ouders en leidsters van de PSZ  

’t Kuikennest deel. 

 

Onze afsluiting van het schooljaar is “Hallo Wereld”, deze dag staat in het teken van de 

verbondenheid met de wereld om ons heen.  
 

Samenwerking met DSM hoofdkantoor 
 

2.5. Verbeterende kwaliteit 

De volgende resultaten zijn dit schooljaar binnen deze ambitie bereikt: 

De groepen 1 en 2 werken met de kleutermethode Piramide. 

De leerkrachten borgden de themaboeken van piramide 
 

Het nauwkeurig in beeld brengen van en anticiperen op de kenmerken van onze leerlin-

genpopulatie. Hiertoe wordt vanaf dit schooljaar structureel helemaal aan het begin het 

Excel-programma “Doorkijk kenmerken leerlingenpopulatie” door de groepsleerkrachten 

ingevuld. De gegevens hiervan worden door directie en IB geanalyseerd en geïnterpreteerd, 

waarna relaties worden gelegd met te verwachten resultaten. Uitgangspunt is onze eigen 

doorkijk. Afronding juni 2014 

 

Werken met evidence based Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)  om te komen 

tot een eenduidige, schoolbrede en preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leer-

lingen en gericht op het echt aanleren en bekrachtigen van positief gedrag. Begeleiding 

door het SvO-Maastricht. (zie SWPBS Deelplan) 

 

VVE-Thuis en ontwikkelingsstimulering thuis in samenwerking met PSZ ‘t Kuikennest: ver- 

groten ouderbetrokkenheid en het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend 

gezinsklimaat. Dit schooljaar zijn er 7 moeders/vader gestart met deze bijeenkomst. (zie 

deelplan ouderbetrokkenheid / VVE) 

 

Cultuureducatie, o.a. via het PO-model van Schunck Cultuureducatie en eigen programma-

samenstelling door Stuurgroep Cultuureducatie onder leiding van onze cultuurcoördinator.  
Schoolanalyse m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. Binnen het MT en het team is de diep-

teanalyse besproken en zijn er verbeterpunten vastgelegd.  
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Verdere invoering 3de generatie Cito LOVS toetsen.  
 

De school heeft en werkt met een monitorsysteem voor haar leerlingen in het vervolgon-

derwijs. Gegevens verkregen van de VO-scholen worden al sinds 2000 geanalyseerd, ver-

werkt en beheerd door de adjunct-directeur. 

 

Ondersteuning in het kunnen uitvoeren door teamleden van een goede schoolzelfevaluatie 

op leerling- en groepsniveau voor opbrengstgericht werken gericht op rekenen, taal en 

lezen door de groepsleerkrachten vanuit de LOVS-resultate èn de CITO-Eindtoetsgegevens 

van de groepen 8.  Begeleiding door Bureau Pierre Wolters. 

 

Invoering van Isy voor het optimaliseren van de communicatie met ouders. Berichten van 

school kunnen we dagelijks met ouders delen 
 

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs: zie onderstaande tabel 
 

Analyseren van Cito LOVS Viseon 
 

Inzet van leerkracht Coach m.b.t. handelingsgericht werken/directe instructiemodel. De 

leerkracht LB heeft dit schooljaar een klassenconsultatie uitgevoerd en dit met de leer-

krachten besproken 

 

(borging: zie hiervoor de ordners van Werkproces 1 “Kwaliteitszorg”, Werkproces 3 "Afstemming leer 

 stofaanbod" en Werkproces  4 "Differentiatie in instructie en verwerking", Werkproces 8 “Planmatig  

 handelen”,  

 

 

Uitslagen Route 8 schooljaar 2015-2016  

 

LWOO-basis 

VMBO-

kader/gemengde 

leerweg 

VMBO-

theoretische 

leerweg - HAVO 

HAVOVWO TOTAAL 

 
3 2 1 6 

 

 

 

 

Landelijk gemiddelde Schoolgemiddelde bs. Eikenderveld 

Totaalscore: 205 222,2 

Taalscore: 204 221 

Rekenscore: 206 223 

 

 

Met deze uitslagen scoren wij dit schooljaar  ruimschoots boven de landelijk gemiddelde scores. 

Klik op onderstaande link voor informatie over de centrale eindtoets in 2016 

https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/over-de-toets/afnamemoment 

 

https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/over-de-toets/afnamemoment
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Cito eindtoets 

Tot en met schooljaar 2014-2015 werd op onze school de Cito eindtoets in groep 8 afgenomen. 

De Cito-uitslag wordt uitgedrukt in een standaardscore. Deze score ligt tussen 501 en 550. De gemid-

delde landelijke score en de schoolscore van de laatste drie jaren vindt u in onderstaand overzicht. 

Schooljaar 2014 - 2015 scoren we boven het landelijk gemiddeld. 

 

Schooljaar 
Landelijke gemiddelde 

Correctie LG score 

Gemiddelde schoolscore 

Correctie LG 

2012 - 2013 534,8 533,9 

2013 - 2014 534,6 536,3 

2014 - 2015 534,9 536,2 

Bij de beoordeling van de Eindopbrengsten hanteert de inspectie ‘het schoolrapport schoolgroep’. De 

gemiddelde schoolscore geeft het door onze school behaalde resultaat aan. In relatie tot de school-

groep betekent dit dat we hiermee in de bovengenoemde jaren drie keer boven het landelijk gemid-

delde scoren en dicht tegen de bovengrens zitten. 

Inrichting schooljaar 2016-2017 

3.1. Gedegen en vernieuwend onderwijs 

Doel 

Onze school behaalt onderwijsresultaten die tenminste op het niveau liggen dat op grond van de 

kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht en die voldoen aan de wettelijke eisen 

in samenhang met de beschikbare (financiële) middelen. 

 

Maatregelen 

 

Eigentijds onderwijs. 

De leerlingen ontvangen eigentijds onderwijs in een veilige en inspirerende leeromgeving.  

Hiervoor gaan we ook dit nieuwe schooljaar verder met het systematisch analyseren / evalueren (zelf-

evaluatie – plan/do/check/act) van de leeropbrengsten van de leerling.  

Op basis van onderwijsbehoefte stemt de leraar de hoeveelheid (individuele/groeps) leertijd af (taak- 

differentiatie). Zie Groepsplan / Directie instructie model en logboek 

Er zal ook een koppeling gemaakt worden tussen de leeropbrengsten en sociaal emotionele ontwikke-

ling. Inzet leerkracht gedragsspecialist 

Het opstellen, vastleggen en uitvoeren van een transparant (zorg) systeem t.a.v. groepsplannen (kwali-

teit / kwantiteit), logboek (kwaliteit). 

WERKPROCES 3; kw 3,4,5,6 

 

WERKPROCES 1: Kwaliteiszorg 

 

Passend onderwijs 

De leerlingen ontvangen passend onderwijs. Onze zorg voor de leerlingen is verder uitgewerkt in ons 

zorgplan van Bs Eikenderveld. Tevens hebben we het schoolondersteuningsprofiel opgesteld i.v.m. 

invoering van passend onderwijs (zie onderliggen document) 
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Voor het leveren van passende zorg werkt de school op bepaalde dossiers samen met externe des-

kundigen, waarvoor we uren extra inkopen: 

 School Maatschappelijk werk: Alcander School Maatschappelijk Werk – spreekuur 

 Zorgadviesteam (ZAT) 

WERKPROCES 2: veilige en sociale omgeving 

 De school heeft een dekkend geheel van gedragsregels vastgelegd in een pestprotocol. Tevens zijn 

we gestart met de borging van Schoolwide Positive Baviour Support in samenwerking met John 

Ritzen (Seminarium voor orthopedagogiek). 

Zie ook Veiligheidsplan. 

WERKPROCES 2: veilige en sociale omgeving 

 Voor het leveren van passende zorg werkt de school samen met onze externe deskundigen van 

het Centrum Ambulante Diensten. 

WERKPROCES 1: kwaliteitszorg 

 

Deze passende zorg bestaat uit:  

Aaneensluitend onderwijsaanbod 

Het onderwijsaanbod sluit aan op verschillende vormen van kinderopvang (samenhangende arrange-

menten).  

De samenwerking met de Peuterspeelzaal ‘t Kuikennest, is beschreven in onze schoolgids en het VVE-

convenant. PSZ ’t Kuikennest is gebouw lijk geïntegreerd. 

WERKPROCES 11: afstemming met educatieve partners  

 

Prestatie-indicatoren 

De mate waarin wij de doelen realiseren, weten we aan de hand van de volgende prestatie-

indicatoren: 

1. De CITO schoolscore op de Eindtoets en de Route 8 score liggen de afgelopen drie jaren ten-

minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden 

verwacht.  

2. Alle tussentoetsen van LOVS zijn op orde. 

3. De uitstroompercentages voortgezet onderwijs liggen tenminste op de landelijke norm. 

4. De schoolscore op het waarderingskader van het Inspectietoezicht ligt voor alle kernindicato-

ren op voldoende en voor de overige indicatoren voor 80% op voldoende.  

5. Monitoring van de zes werkprocessen die voorwaardelijk zijn voor Opbrengstgericht Werken 

(OGW) via klassenobservatie/-consultatie.  

6. Voor elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften is er vanaf zorgniveau 3 een handelings-

gerichte aanpak. 

7. De gemiddelde score op het leerling tevredenheidonderzoek voldoet aan de norm. 
 

  



Schooljaarplan 2016-2017 | Inrichting schooljaar 2016-2017 19 

 

3.2. Bekwame professionals 

 

Doel 

In een samenwerkend team van bekwame leraren en ondersteuners verzorgen wij gedegen en ver-

nieuwend onderwijs voor alle leerlingen. 

 

Maatregelen 

 

Kwaliteit en capaciteit 

Ons team is in kwaliteit en capaciteit toegerust om de onderwijstaken, ondersteunende taken en ma-

nagementtaken uit te voeren. De LB-functiemix zal dit schooljaar worden gericht op de uitbreidings-

mogelijkheden die ons team nodig heeft. De inrichting is beschreven in de schoolgids, het activitei-

tenplan en het schoolplan. 

De teamscholing voor het schooljaar 2016 – 2017 staan in punt 3.5: Verbeterende kwaliteit, samen-

vatting van de speerpunten van schooljaarplan 2015 - 2016 

 

 

Scholing en professionalisering 

In onze school vormen diverse vormen van scholing en professionalisering, het voeren van perso-

neelsgesprekken en periodieke beoordeling deel uit van ons integraal personeelsbeleid. Dit is terug te 

zien in de jaarplanning van de klassenbezoeken en functioneringsgesprekken en normjaartaak. Van 

elke leerkracht wordt een bijdrage gevraagd in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling (POP) 

 

In onderstaand overzicht is het Scholingsplan 2016-2017 weergegeven 

 

Individuele nascholing (zie ook: § 3.5.) 

 

 

Opleiding Opleidingsinstituut 

SBU 

(studielast 

in uren) 

Leerkracht(en) 

Bekostiging 

(lumpsum, prestatiebox, LEA, 

anders) 

Master SEN Seminarium V.O.  Samantha Struver lerarenbeurs 

Master SEN Seminarium V.O. 220 Sandra Theunissen lerarenbeurs 

 

Teamgerichte nascholing (zie : § 3.5.) 

 

3. Prestatie-indicatoren 

Het beoogd resultaat leiden we af van de volgende prestatie-indicatoren. 

1. Het ziekteverzuimpercentage / ziektefrequentie van onze school ligt op of onder de landelijk 

gemiddelde norm. 

2. De gemiddelde score op het medewerkers tevredenheidonderzoek voldoet aan de norm. 

3. De gemiddelde score op de Arbo-scan is binnen de bandbreedtenorm. 

4. Met elke medewerker is tenminste 1 functioneringsgesprek gevoerd waarbij competenties 

beoordeeld zijn. 

5. Iedere medewerker beschikt over een POP. 
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3.3. Duurzame organisatie 

Doel 

De stabiliteit en continuïteit van onze school is gegarandeerd. 

Profilering van basisschool Eikenderveld als school met een breed aanbod: PSZ, BSO, cultuur, eigen-

tijds leren (ICT aanbod, sportieve school, muziek), activiteiten ‘verlengde schooldag’(jeugdwerk, 

schoolzwemmen, naschools sporten) 

 

Maatregelen 

inrichting en bedrijfsvoering 

De inrichting en bedrijfsvoering van onze school sluit aan op de beschikbare (financiële) middelen. 

Onze school behoudt tenminste z’n marktpositie in de lokale omgeving. We zetten hierbij ook in op de 

profilering van onze school: PSZ ’t Kuikennest inpandig, open dag, informatieavond, themaochtenden, 

uitstraling schoolgebouw en herinrichting van de speelplaats. Samenwerking met bewonersraad Ei-

kenderveld, GGD, Alcander. 

Onze school maakt gebruik van externe financieringsbronnen (o.a. cultuursubsidie). 

 

In november heeft de gemeente Heerlen, na gesprekken met INNOVO, de directie van onze school en 

Peuterspeelzaalwerk Heerlen, ingestemd met de verhuizing van Peuterspeelzaal ‘t Kuikennest naar 

onze locatie. Mede hierdoor wordt de, door beide partijen zeer gewenste, onderlinge samenwerking 

van beide organisaties binnen het VVE-verband versterkt. Hierdoor kunnen de gezamenlijke activitei-

ten en thema inhouden nog beter op elkaar worden afgestemd. 

 

Doorontwikkeling 

Continuering van de samenwerking bs. de Horizon: 

 uitwisseling administratieve kracht 

 uitwisseling conciërge. 

 Ib 'ers overleggen samen  

 Op leerkrachtniveau b.v. rots en water of jonge kind. 

 Op directieniveau, structureel overleg adjuncten. Veel zaken worden nu samen opgepakt, b.v. 

formats ontwikkelen, schooljaarplan opstellen, jaarverslag opzet, invulling PO-vensters etc. 

De samenwerking bevalt zeer goed. Er is duidelijk sprake van win-win situaties. Concreet maken 

we op een aantal fronten stappen. Er wordt tijdwinst geboekt (onderlinge taakverdeling), kwalita-

tief maken we een verdiepingsslag, we kunnen van onderlinge expertise en kwaliteiten gebruik 

maken en we krijgen feedback en hebben intervisiemomenten met collega's. 

 

Prestatie-indicatoren 

Het beoogd resultaat leiden we af van de volgende prestatie-indicatoren. 

 

1. Het exploitatieresultaat van onze school blijft binnen de begroting. 

2. De investeringen van onze school blijven binnen de begroting. 

3. Het leerlingenaantal verloopt volgens de prognose. 

 

3.4. Verbonden met de omgeving 

 

Doel 

De school functioneert in samenhang met de lokale omgeving vanuit een sterke marktpositie. 
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Maatregelen 

ouderbetrokkenheid 

Op onze school is ouderbetrokkenheid is op onze school in een passende vorm georganiseerd. De wijze 

waarop dit gebeurt, staat beschreven in de schoolgids, schooljaarverslag. 

Tevens is in groep 1/ 2 in het schooljaar 2013-2014 gestart met VVE-Thuis (zie deelplan VVE-Thuis)  

 

ketenzorg 

Onze school maakt onderdeel uit van de ketenzorg voor leerlingen en ouders die wordt uitgevoerd in 

afstemming met de educatieve  zoals peuterspeelzalen, kinderopvang en voortgezet onderwijs. Een 

nadere uitwerking staat beschreven in de schoolgids. Daarnaast participeren wij in het 

 “Zorg Advies Team”   

Wij werken als school adequaat samen met andere scholen in de lokale context. Dat is terug te vinden 

in de Lokaal educatieve Agenda 2015-2019. Voor een nadere uitwerking verwijzen we naar ons 

Schoolplan 2015-2019 

 

Ouderbetrokkenheid leerkrachten: wij nemen deel aan het RAAK SIA project “verschillende ouders, 

verschillende leerkrachten. Oudergesprekken en educatief partnerschap in het primair onderwijs” De 

bedoeling is om het gedeelde educatieve partnerschap tussen de school en ouders op een goede en 

werkbare manier te kunnen inrichten 

 

verantwoording 

Jaarlijks legt de school verantwoording af aan belanghebbenden over de resultaten aan de hand van 

 de geactualiseerde schoolgids en schoolflyer, tevens in digitale vorm op onze website 

 het schooljaarverslag, tevens in digitale vorm op onze website 

 de medezeggenschapsraad en de ouderraad 

  

 

Prestatie-indicator 

1. De gemiddelde score van de school op een actueel oudertevredenheidonderzoek april 2014 

voldoet aan de norm. Uitgedrukt in cijfers: ouders-> 7.6 en leerlingen -> 7,9 

3.5. Verbeterende kwaliteit 

Onze school werkt ook in schooljaar 2016-2017 gericht verder aan de verbetering van de continuïteit 

en de kwaliteit van onderwijs en van de bedrijfsvoering. In het meerjarig schoolplan 2015-2019 heb-

ben we de algemene doelen vertaald in specifieke doelstellingen (zie: § 5.4 schoolplan 2015-2019) 

voor de komende twee planjaren uitgezet. Relevante ontwikkelingen voor onze school op landelijk, 

regionale en lokaal niveau en evaluatie van de voortgang leiden tot prioritering van onze verbeterdoe-

len. 

 

Onze speerpunten voor schoolverbetering voor schooljaar 2016-2017 zijn uitgewerkt en gebudget-

teerd in smart-geformuleerde doelen, maatregelen en prestatie-indicatoren, die wij in de volgende 

sub paragrafen uitwerken. Afhankelijk van strategie en intensiteit wordt bij bepaalde verbeterdoelen 

verwezen naar een (nog uit te werken) projectplan / plan van aanpak. 
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3.5.a Kwaliteitszorg 

1. Thema: Zorgsysteem 2. Verbeterbudget: 0 

1. Doel(en) 

1.1.  Het opstellen, vastleggen en uitvoeren van een transparant zorgsysteem tav groepsplannen, 

logboek, opp.  

2. Maatregel(en) 

2.1.    Het verbeteren van de kwaliteit / kwantiteit van groepsplannen.  

2.2     Het verbeteren van de kwaliteit van het logboek. 

2.3     Het verbeteren van de kwaliteit van het individuele ontwikkelingsperspectief.  

2.4     Het verbeteren / borgen van de kwaliteit van zorg (zorgprofiel)  

3. Prestatie-indicator(en) 

3.1     In elke klas wordt gewerkt met gestandaardiseerde groepsplannen / logboeken / opp 

4     Regievoering: intern begeleiders 

       Rol van het management: proces bewaken 

3.5.b. Schoolzelfevaluatie / Kwaliteitszorg 

1. Thema: Kwaliteitszorg 2. Verbeterbudget: 0 

1. Doel(en) 

1.1     Kwaliteitszorg evalueren, planmatig inzetten, borgen en rapporteren  

2. Maatregel(en) 

2.1     Diepte analyse maken van de Cito resultaten van de leerlingen. 

2.2     Planmatig werken aan verbeteractiviteiten 

2.3     Borging van de kwaliteitszorg  

3.       Prestatie-indicator(en) 

3.1     Rapportage diepte analyse van de Cito resultaten 

4        Regievoering: intern begeleider 

          Rol van het management: procesbewaking / klassenconsultaties 

 

3.5.c. Schoolzelfevaluatie / kwaliteitszorg 

1.Thema: schoolzelfevaluatie 2. Verbeterbudget: € 2500,- 

1.        Doel(en) 

1.1.     Leerkrachten zijn in staat systematisch leeropbrengsten van leerlingen te analyseren en te 

evalueren (zelfevaluatie plan-do-check-act) 

1.2.     In HGA en groepsplannen wordt de koppeling gemaakt tussen de leeropbrengst (cognitie) 

en SEO. 

2.    Maatregel(en)   2 dagdelen teambijeenkomst met Pierre Wolters 

2.1. Groepsanalyse (begeleiding, ondersteuning, transfer)        

2.2.  Monitoren en verbeteren leerlingen-, groeps- en schoolresultaten cognitief en seo 

2.3. Zorgstructuur en uitvoering op de niveaus 1,2,3,4 van het cascade model 

2.4.  Groepsplan en OPP 

2.5  Doorgaande analyse leeropbrengsten en handelingsgericht werken op school-              

      en groepsniveau. 
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2.6  Actieplannen korte en lange termijn 

2. Prestatie-indicator(en) 

3.1  De leeropbrengsten worden 2x per jaar systematisch geanalyseerd en      

      geëvalueerd. 

3.2  Er word 2x per jaar een koppeling gemaakt tussen leeropbrengsten en SEO. 

4.    Regievoering: interne begeleiding 

       Procesbewaking: managementteam 

3.5.d. Tevredenheidonderzoek  

1. Algemeen doel 

 

1.1Onze school werkt aan de versterking van de verbinding met de 

plaatselijke gemeenschap. 

2. Verbeterbudget 2.1 Innovo centraal 

3. Specifieke doel(en) 

 

3.1 Op basis van de uitslag van het onderzoek beschrijft de school 

verbeterpunten t.b.v. de tevredenheidgevoelens bij ouders, kinderen 

en educatieve partners. 

4. Maatregel(en) 

 

4.1 Innovo-centraal organiseert met een externe partner het tevre-

denheidonderzoek. 

5. Prestatie-indicator(en) 

 

5.1 Het tevredenheidcijfer ouders, leerlingen en educatieve partners 

is minimaal gelijk of hoger dan de meting in 2016. 

3.5.e  Schoolwide Positive Behavior Support 

1. Algemeen doel 

 

Schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leer-

lingen. Een veilige omgeving scheppen die: 

leerling- en leerkrachtvriendelijk is 

bevordert dat leerlingen zich sociaal gedragen en zo goed mogelijk 

presteren. 

2. Verbeterbudget Schoolbudget €2500,- 

3. Specifieke doel(en) Verbeteren van het leerling-gedrag op school, in de klas en thuis.  

4. Maatregel(en) 

 

Implementeren van SPBS 

Komen tot een zeer eenduidige, schoolbrede en preventieve aanpak 

van gedrag, gericht op alle leerlingen en gericht op het aanleren en 

bekrachtigen van positief gedrag 

Begeleiding door Marc Goes (begeleider van uit de Pyler), twee 

teambijeenkomsten en klassenbezoeken. 

Vast vergaderpunt in teamvergaderingen 

Samenstellen Werkgroep (gedragsspecialist, coach en adj.dir.) 

3.5.f  Extra leertijd vanaf schooljaar 2014-2015, verlengde schooldag 

1. Algemeen doel Extra leertijd: het vergroten van de leertijd voor leerlingen met een 

taalachterstand door middel van verlengde schooldag. 

2. Verbeterbudget Subsidie Gemeente Heerlen € 10.000,- 

3. Specifieke doel(en) Ten minste 50 % van de leerlingen met een D-score haalt een C sco-
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re. 

Ten minste 50 % van de leerlingen met een E-score haalt een D sco-

re. 

4. Maatregel(en) 

 

De leerlingen krijgen buiten schooltijd minimaal 3 uur per week extra 

taalactiviteiten aangeboden. 

3.5.g Schoolplan 2015 - 2019 

1. Algemeen doel 

 

Evaluatie schoolplan 2011 - 2015  

Opstellen schoolplan 2015 – 2019, schooljaar 2014-2015-2017 

Schooljaarplan 201 

2. Verbeterbudget Directie 

3. Specifieke doel(en) Een schoolplan, een kwaliteitsdocument en werkinstrument .  

4. Maatregel(en) 

 

Een schooljaarplan opstellen dat tot stand komt op basis van de ei-

gen beleidskeuzes die directie en team hebben gemaakt binnen de 

wettelijke regelgeving en de algemene bestuurlijke beleidskaders en 

gebruik maken van de adviezen van de MR en andere educatieve 

partners. 
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Financieel kader / Begroting 2016-2017 

 

 
 brinnr 16DE       

 SCHOOL       

         

         

 aantal leerlingen: 109  116 110 106 100 

 aantal leerlingen inclusief 3% regeling: 112 119 113 109 103 

         

         
    schooljaar     
    2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 BATE

N 

       

         

  Rijksbijdragen OCW       

 83110

0 

Rijksbijdrage OCW               

602.932  

          

637.816  

          

620.153  

           

602.400  

        

582.487  

 83111

0 

Personeels- en arbeidsmarktbeleid                

61.832  

             

86.098  

             

83.599  

             

81.560  

          

79.061  

 83112

0 
Totale vergoeding Mat.instandhouding 

(MI) 

            

102.810  

          

106.614  

          

104.701  

             

97.945  

          

96.032  

 83121

0 

subsidies OCW met verrekeningsclausule                           

-  

    

 83122

0 

subsidies OCW zonder verr cl (overschot vrij best)     

 83123

0 

subsidies OCW zonder verr cl (volledig vrij best)prestatiebox              

17.855  

             

18.160  

          

16.832  

 83130

0 

SWV passend onderwijs basis rugzakvergoeding    

 83131

0 

SWV passend onderwijs bijzondere vergoeding Overig              

12.100  

             

11.660  

          

11.000  

         

  Totale rijksbijdragen OCW              

800.849  

          

872.593  

          

838.408  

           

811.725  

        

785.412  

         

  Overige overheidsbijdragen       

 83212

0 

Vergoeding gymzaal                            

-  

                        

-  

                        

-  

                        

-  

                     

-  

 83214

0 

LEA-vergoedingen                            

-  

                        

-  

                        

-  

                        

-  

                     

-  

 83219

0 

Gemeentelijke bijdragen                      

400  

                  

400  

                  

400  

                   

400  

                

400  

         

  Totaal overige overheidsbijdragen                      

400  

                  

400  

                  

400  

                   

400  

                

400  

         

  Overige baten       

 83540

0 

Baten verhuur                   

4.700  

               

9.393  

               

9.393  

               

9.393  

            

9.393  

 83551

0 

Detacheringen BTW-plichtig                            

-  

                        

-  

                        

-  

                        

-  

                     

-  

 83552

0 

Detacheringen niet-BTW plichtig                            

-  

                        

-  

                        

-  

                        

-  

                     

-  

 83586 Ambulante dienst inkomsten                                                                                                                         
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0 -  -  -  -  -  

 83587

0 

Externe uitleen werk derden                            

-  

                        

-  

                        

-  

                        

-  

                     

-  

 83589

0 

Overige baten                            

-  

                        

-  

                        

-  

                        

-  

                     

-  

         

  Totaal overige baten                   

4.700  

               

9.393  

               

9.393  

               

9.393  

            

9.393  

         

 TOTALE BATEN             

805.949  

          

882.386  

          

848.201  

           

821.518  

        

795.205  

         

 LASTEN      

         

  Personele lasten       

 41100

0 

Personele lasten directie               

110.793  

          

106.554  

          

106.554  

           

106.554  

        

106.554  

 41110

0 

Personele lasten onderwijzend personeel (OP)             

486.031  

          

481.450  

          

470.348  

           

470.348  

        

470.348  

 41310

0 

Personele lasten payroll                            

-  

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                   

-    

 41120

0 

Personele lasten onderwijs ondersteunend personeel (OOP)              

16.394  

             

16.394  

          

16.394  

 41320

0 

Inhuur/uitzendkrachten                            

-  

                        

-  

                        

-  

                        

-  

                     

-  

 41332

0 

Reiskosten                      

500  

                  

750  

                  

750  

                   

750  

                

750  

 41332

1 

Nascholing (fb)                   

5.950  

               

5.000  

               

5.000  

               

5.000  

            

5.000  

 41332

3 

Nascholing bekostigd door Lea-gelden                            

-  

                        

-  

                        

-  

                        

-  

                     

-  

 41335

0 

GMR-faciliteiten                   

1.545  

                        

-  

                        

-  

                        

-  

                     

-  

 41339

8 

Werkkostenregeling                   

1.250  

               

1.250  

               

1.250  

               

1.250  

            

1.250  

 41339

9 

Personele uitgaven 999

9 

                    

500  

               

6.000  

               

6.000  

               

6.000  

            

6.000  

 41450

0 

Vergoedingen formatie (Lerarenbeurs, detachering enz)             

10.000- 

             

10.000- 

          

10.000- 

 41199

0 

Dekking personele lasten (o.a. Schoonmakers eigen dienst)                         

-  

                        

-  

                     

-  

  Totale personele lasten              

607.592  

          

616.737  

          

596.296  

           

596.296  

        

596.296  

         

  lasten bovenschools       

 44410

0 

Afdrachten CvB/Servicebureau                

57.568  

             

69.183  

             

67.344  

             

65.133  

          

63.106  

 44420

0 

Afdrachten Bovenschoolse kosten                

22.260  

             

51.825  

             

50.447  

             

48.791  

          

47.273  

  totale lasten bovenschools                

79.828  

          

121.008  

          

117.792  

           

113.924  

        

110.379  

         

  Afschrijvingslasten       

 42310

0 

Afschrijvingskosten ICT                   

8.835  

               

9.701  

             

10.561  

             

12.125  

          

10.826  

 42320

0 

Afschrijvingskosten inventaris                   

7.256  

               

7.756  

               

8.006  

               

8.256  

            

8.506  

 42500

0 

Afschrijvingskosten duurzaam olp                   

8.547  

               

7.034  

               

6.990  

               

7.914  

            

8.165  

 42210 Afschrijvingskosten verbouwingen                                                                                                   
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0 -  220  220  220  220  

         

  Totale afschrijvingslasten                

24.638  

             

24.711  

             

25.778  

             

28.515  

          

27.718  

         

  Huisvestingslasten       

 43110

0 

Betaalde huur                            

-  

                        

-  

                        

-  

                        

-  

                     

-  

 43150

0 

Dotatie voorziening buitenonderhoud                 

13.509  

             

19.850  

             

19.322  

             

18.688  

          

18.106  

 43200

0 

Dotatie voorziening onderhoud                 

16.656  

             

16.777  

             

16.331  

             

15.794  

          

15.303  

 43310

0 

Klein onderhoud gebouw                    

4.200  

               

1.950  

               

1.950  

               

1.950  

            

1.950  

 43410

0 

Electra/Boiler                   

3.600  

               

3.500  

               

3.500  

               

3.500  

            

3.500  

 43420

0 

Water                      

750  

                  

500  

                  

500  

                   

500  

                

500  

 43430

0 

Gas                   

7.000  

               

6.500  

               

6.500  

               

6.500  

            

6.500  

 43510

0 

Schoonmaakonderhoud                

15.263  

             

15.100  

             

15.100  

             

15.100  

          

15.100  

 43610

0 

Publiekrechtelijke heffingen                   

1.700  

               

1.750  

               

1.750  

               

1.750  

            

1.750  

         

  Totale huisvestingslasten                

62.679  

             

65.927  

             

64.953  

             

63.782  

          

62.710  

         

  Overige instellingslasten       

         

 44640

0 

telefoon                    

1.000  

               

1.100  

               

1.100  

               

1.100  

            

1.100  

 44651

0 

mr/or                            

-  

    

 44660

0 

culturele vorming (exclusief subsidie gelden)                  

2.000  

               

2.400  

               

2.400  

               

2.400  

            

2.400  

 44661

0 

schoolzwemmen                             

-  

                        

-  

                        

-  

                        

-  

                     

-  

 44699

0 

overige uitgaven                   

5.500  

               

4.500  

               

4.500  

               

4.500  

            

4.500  

         

  Totale overige instellingslasten                   

8.500  

               

8.000  

               

8.000  

               

8.000  

            

8.000  

         

  Leermiddelen       

 44112

0 

ICT lasten school                   

2.000  

               

3.000  

               

3.000  

               

3.000  

            

3.000  

 44210

0 

Klein inventaris                      

500  

               

1.500  

               

1.500  

               

1.500  

            

1.500  

 45110

0 

olp: dagelijks                 

14.500  

             

16.000  

             

16.000  

             

16.000  

          

16.000  

 45130

0 

olp: reprokosten                    

3.800  

               

4.000  

               

4.000  

               

4.000  

            

4.000  

 45140

0 

olp: aanvullende formatie (rugzak)                             

-  

                        

-  

                        

-  

                        

-  

                     

-  

         

  Totale leermiddelen                

20.800  

             

24.500  

             

24.500  

             

24.500  

          

24.500  

         

 TOTALE LASTEN                                                    
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804.036  860.883  837.319  835.017  829.603  

         

  TOTALE BATEN              

805.949  

          

882.386  

          

848.201  

           

821.518  

        

795.205  

  TOTALE LASTEN              

804.036  

          

860.883  

          

837.319  

           

835.017  

        

829.603  

  Exploitatieresultaat vóór resultaatbestemming                  

1.913  

             

21.503  

             

10.882  

             

13.498- 

          

34.398- 

  resultaatbestemming: vrijval schoolreserve                           

-  

    

  EXPLOITATIERESULTAAT                   

1.913  

             

21.503  

             

10.882  

             

13.498- 

          

34.398- 

         

         

         

         

  Toelichting MI-vergoedingen       

 83112

0 
vergoeding groepsafhankelijk                

55.246  

             

55.246  

             

49.766  

          

49.766  

 83112

0 
vergoeding leerlingafhankelijk                 

51.368  

             

49.455  

             

48.179  

          

46.266  

 83112

0 

vergoeding NOAT-leerlingen                           

-  

                        

-  

                        

-  

                     

-  

  Totaal MI-budget             

106.614  

          

104.701  

             

97.945  

          

96.032  

         

  Overzicht investeringsbedragen       

  investeringen dolp   10.000 10.000 15.000 8.000 

  investeringen ict   13.622 10.875 8.700 10.150 

  investeringen inventaris   8.000 5.000 5.000 5.000 

  investeringen verbouwingen   0 0 0 0 

    totalen 31.622 25.875 28.700 23.150 

 

Monitoring 

 

We volgen systematisch de uitvoering van de maatregelen en brengen periodiek de resultaten in 

kaart. Dat doen we door: 

 

 Managementteam vergadering: 1x per maand overleg tussen IB-er  en directie m.b.t. schoolont-

wikkelingen en schoolbeleid; 

 

 Bouwvergadering: 1x per maand is er een bouwoverleg. We hebben de bouwen verdeeld in 2 

clusters – onderbouw (groep 1, 2,3) + middenbouw / bovenbouw (groep  4 t/m 8)  

 

 Teamvergadering: 2x per maand bespreken we binnen het team zaken waarbij het team in geza-

menlijkheid afspraken maakt, bespreekt, aanpast en oppakt; 

 

 De Planning & Control cyclus van Innovo wordt gehanteerd: klassenbezoeken, functioneringsge-

sprekken, beoordelingsgesprekken. In de cyclus van de schoolplanperiode 2015 – 2019 vinden de 

eerste 3 jaar jaarlijks functioneringsgesprekken plaats. In het 4e jaar van de schoolplanperiode zal 

er een beoordelingsgesprek worden gehouden. 
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 Diepteanalyse: 2x per jaar maken we n.a.v. de cito-lvs-toetsronden een diepteanalyse. Hiermee 

brengen we onze resultaten in kaart en stellen we onze verbeterpunten op.  

 

 Schoolmonitor: Wij rapporteren periodiek aan het College van Bestuur via voortgangsberichten 

over onze vorderingen. Naar gelang onze prestaties bepaalt het College van Bestuur of er 1 of 

meer monitor overlegmomenten zijn per schooljaar.  

 

 Interne Audit:  Onze school heeft deelgenomen aan de interne audits en werd bezocht door een 

auditteam o.l.v. VVE coördinator PSZ (zie onderliggend document m.b.t. deze interne audit). 

 

 Anders organiseren klas doorbrekend en uitdagend onderwijs, 1 keer per maand overleg met Gin-

ny Vlieks (HU) bespreken wij de mogelijkheden voor “anders organiseren” waarbij de leerling cen-

traal staat en ingestoken wordt op de meervoudige intelligenties. Daarnaast vinden er klassenbe-

zoeken plaats (borging). 

 

 Ouderbetrokkenheid, op meerdere  momenten binnen het schooljaar vinden gesprekken plaats 

met de Projectleider Educatief Partnerschap in VVE Heerlen. Daarnaast nemen wij deel aan het 

‘RAAK SIA project, oudergesprekken in het primair onderwijs’. Vragenlijsten en evaluaties van ge-

sprekken met ouders maken onderdeel uit van het project 

 

 Voortgangsbesprekingen met onze consulenten financiën en HRM van INNOVO. Hierbij kunnen wij 

gebruik maken van de aanwezige deskundigheid van het stafbureau van ons schoolbestuur 

INNOVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatiebronnen 

[opsomming bronnen voorzien van titelbeschrijving met vindplaats] 

 

- Schoolplan 2015-2019, bij directie/IB (schoolsite) 

- Activiteitenplan 2016-2017, bij directie/IB 

- Integraal veiligheidsplan 2015-2016 

- Zorgplan 2015-2016 bij directie/IB 

- Schoolgids 2016-2017 bij directie/IB (schoolsite) 

- Schoolgezondheidsplan 2015-2019, bij directie/IB 
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Betekenis afkortingen 

ADV : Arbeidsduurverkorting 

AVI : Teksttoets ter bepaling technisch leesniveau 

AWB : Algemene Wet Bestuursrecht 

BAPO : Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen 

BaO : Basisonderwijs 

BS : Basisschool 

CITO-Entreetoets 7 : Vorderingentoets, afgenomen in groep 7 in mei; beleidbepaling per leerling 

voor het traject in groep 8; tevens eerste indicatie voor VO-verwijzing 

CITO– Eindtoets : Eindtoets groep 8; geeft advies over de keuze school voor VO 

CVI : Commissie van Indicatiestelling 

FPH : Federatie Peuter Speelzalen Heerlen 

GGD : Gemeentelijk Geneeskundige Dienst 

GMR : Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

IB : Internbegeleider 

ICT : Informatie Communicatie Technologie 

Logopedie : Hulp aan leerlingen m.b.t. gehoor-, stem-, spraak- en taalgebruik 

MBO Middelbaar Beroepsonderwijs 

MR : Medezeggenschapsraad 

PABO : Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs 

PCL : Permanente Commissie Leerlingenzorg 

PO : Primair Onderwijs 

REC : Regionaal expertisecentrum 

RT : Remedial Teacher 

SBO : Speciale school voor basisonderwijs 

SO : Speciaal Onderwijs 

SOP School Ondersteunings Profiel 

SvO : Nascholingsinstituut Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht) 

SWV : Samenwerkingsverband 

VMBO : Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 

VMBO-T : VMBO, richting Theoretische leerweg (voorheen MAVO) 

VO : Voortgezet Onderwijs 

VSO : Voortgezet Speciaal Onderwijs 

WBO : Wet op het basisonderwijs 

WEC : Wet op de expertisecentra 

WPO : Wet op het primair onderwijs 

WSNS : Weer Samen Naar School 

ZMLK : Zeer moeilijk lerende kinderen 

ZMOK : Zeer moeilijk opvoedbare kinderen 
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Goedkeuring medezeggenschapsraad 
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