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1. De school en haar omgeving
De omgeving
Basisschool De Wegwijzer is de enige school van Vlierden, een kerkdorp van de gemeente
Deurne. Vlierden telt 1380 inwoners, verdeeld over 500 huishoudens. Dit is 4,3% van het
totale aantal inwoners van de gemeente Deurne. Het aantal 0-15 jarigen bedraagt 19% van
de Vlierdense bevolking.
De bewoners hebben overwegend een katholieke geloofsovertuiging en Nederlandse
nationaliteit. Vlierden heeft een enigszins afgezonderde, beschermde omgeving. De
woningbouw bestaat voor 85% uit koopwoningen. Aan de noordkant wordt op dit moment
gebouwd aan een nieuwbouwwijk. De dichtstbijzijnde supermarkt bevindt zich op 3 kilometer
afstand. (bron: CBS 2013)
Samenwerking
De basisschool onderhoudt nauwe samenwerking met de aanbieders van de vroeg- en
voorschoolse educatie. De peuterspeelzaal zit gevestigd in een lokaal van de basisschool.
Ook de kinderopvang-organisatie, die in een gebouw naast de school gevestigd zit, beschikt
over een ruimte in de basisschool waar zij de BSO realiseert.
Verder zijn er contacten met het bestuur van de Multi Functionele Accommodatie, waar de
gymnastieklessen gegeven worden. Ook met de parochie zijn contacten in verband met de
medewerking aan kindervieringen.
Daarnaast zijn er vaste vrijwilligers betrokken bij school: overblijfkrachten, vrijwilligers van de
Bieb Op School en senioren uit de wijk voor het speelplaatsonderhoud.
Het team
Het team van De Wegwijzer bestaat uit 10 leerkrachten (waarvan één intern begeleider), een
directeur, een administratief medewerkster en een medewerkster huishoudelijke dienst. De
meeste leerkrachten werken langer dan 8 jaar op De Wegwijzer. De directeur werkt er sinds
schooljaar 2014-2015. De gemiddelde leeftijd van de leerkrachten is 42 jaar.
Op 1 oktober 2015 bezoeken 126 leerlingen onze school. Na een periode van daling
stabiliseert het leerlingenaantal en is de verwachting dat we voorlopig vijf groepen kunnen
handhaven.
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2. Uitgangspunten schoolbestuur
2.1 Strategisch Beleid
Stichting PRODAS heeft voor haar scholen een aantal richtlijnen
vastgesteld voor de vormgeving van het onderwijs. In dit kader is er
een missie en visie op bestuursniveau geformuleerd. Deze richtlijnen
zijn vertaald in het strategisch beleid voor de organisatie van het onderwijs op school. De
strategische koers 2014-2018 heeft als titel “Meer dan cijfers”.
Er zijn 4 thema’s bepaald:

Het ontluikende kind Samenwerken met ouders School en samenleving

Eigentijds leren.

Bij elk thema gaat het erom samen betekenisvol te zijn voor (de ontwikkeling van) het kind.
Niet voor niets is de visie: de ontwikkeling van alle kinderen staat centraal bij stichting
Prodas. De basisschooltijd moet een stevige basis vormen voor hun latere leven. Alleen dan
kunnen kinderen opgroeien tot volwaardige deelnemers aan onze samenleving: zelfstandig,
zelfbewust en met respect voor zichzelf en anderen.
Het strategisch beleid is terug te vinden in het handboek van PRODAS. Daarin staan de
beleidsthema’s geconcretiseerd met bijbehorende doelstellingen.
De scholen wordt gevraagd om deze richtlijnen met bijbehorende doelen om te zetten in
school specifiek beleid dat passend is bij de kenmerken van de actuele populatie, de wijk
waar de school gelegen is en de mogelijkheden van personeel, middelen, financiën en
huisvesting.
Een en ander vindt zijn vertaalslag in het school specifieke meerjarenplan. Deze wordt
jaarlijks op schoolniveau geanalyseerd, geactualiseerd en uitgewerkt in diverse jaarplannen.
Op bestuursniveau wordt jaarlijks gereflecteerd; er wordt stil gestaan bij wat we doen om
verder te komen. Doen we de goede dingen? Doet iedereen mee? Werken we samen?
Daarbij is voortdurend aandacht voor inhoud-houding-verhouding. Als deze goed en in
balans zijn, is PRODAS een krachtige organisatie.

2.2 Kwaliteitsbewaking
In de strategische planperiode maken alle scholen van Prodas gebruik van twee
kwaliteitsmeters om de voortgang op de vier thema’s te meten:
 Het kwalititeitsinstrument Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK)
 De tevredenheidspeilingen (ouders, leerlingen, personeel) van Scholen Met Succes
Daarnaast doorloopt iedere school haar eigen vierjarige beleidscyclus; waarbij de
beleidsplannen op schoolniveau leidend zijn. Monitoring gebeurt in deze cyclus als volgt:
1. Een externe audit
2. Een bezoek en rapport van de inspectie
3. Een interne audit door de Raad van Bestuur
4. Een collegiale visitatie door collega-directeuren
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De jaarlijkse monitors binnen PRODAS zijn:
 De gegevensverzameling van iedere school rondom het dashboard
 Het jaarlijkse ambitiegesprek van de directeur met de Raad van Bestuur in september
 Het jaarlijkse resultaatgesprek van de directeur met de Raad van Bestuur in juni
Bij monitoring van beleid op schoolniveau, vormen de strategische beleidsthema’s een extra
filter. We meten de (tussentijdse) vorderingen in het kader van het schoolbeleid en kijken
hoe de school er voor staat als het gaat om de strategische beleidsthema’s.

2.3 Personeelsbeleid
Alle scholen van Stichting PRODAS stellen de ontwikkeling van kinderen centraal. De
basisschooltijd moet een stevige basis vormen voor hun latere leven. Kinderen moeten
kunnen opgroeien tot volwaardige deelnemers aan onze samenleving: zelfstandig en met
respect voor zichzelf en anderen.
De leerkrachten van Stichting PRODAS zijn hierin een sleutelfactor. Zij zijn het die de
kinderen begeleiden en ondersteunen in het leren. Daarvoor dienen zij minimaal te
beschikken over een aantal competenties, de zogenaamde SBL (Stichting Beroepskwaliteit
Leraren) of BIO (Beroepen In het Onderwijs) competenties.
Deze competenties monitoren in brede zin het functioneren van medewerkers en dienen
daarom regelmatig onderwerp van gesprek te zijn tussen medewerker en leidinggevende.
Op die manier kan bijvoorbeeld de nodige ondersteuning gegeven worden bij het (verder)
ontwikkelen van competenties.
De notitie “functionerings- en beoordelingsgesprekken” geeft uitvoering aan onderdelen in
het beleidskader scholen. Deze notitie is te vinden in het Prodas handboek.
Op basisschool De Wegwijzer handelen wij volgens bovenstaand omschreven beleid. Door
middel van het instrument Werken met kwaliteitskaarten (WMK) hebben we met het team
een competentie set samengesteld, bestaande uit de kwaliteitskaarten
 Leertijd
 Pedagogisch Handelen
 Didactisch handelen
 Afstemmen/ handelingsgericht werken
 Opbrengstgericht werken
 Beroepshouding
 Klassenmanagement
Wij verwijzen naar het competentieboekje van De Wegwijzer voor de indicatoren en
toelichting per competentie.
Naar aanleiding van het functionerings- of beoordelingsgesprek wordt een POP opgesteld en
worden waar nodig de nodige faciliteiten of ondersteuning geboden om ervoor te zorgen dat
iedere leerkracht zich optimaal kan ontwikkelen om een competente leerkracht te zijn. Alle
documenten worden opgenomen in het bekwaamheidsdossier.
Professionele ontwikkeling (nascholing) vindt plaats op basis van de bevindingen naar
aanleiding van de functionerings- en beoordelingsgesprekken en/of gekoppeld aan de
ontwikkelingsdoelen van de school.
Alle leerkrachten dienen zich voor 2017 te registreren in het lerarenregister.
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3. Ons schoolconcept
Missie
Vanaf het ontstaan van scholen is het overbrengen van kennis in het algemeen een
belangrijk doel geweest en dat zal het voor De Wegwijzer ook blijven.
De voornaamste opdracht van onze school is het verzorgen van goed onderwijs in Vlierden.
Onderwijs op onze school is kennis- en vaardighedenoverdracht, inclusief het goed en
respectvol leren omgaan met andere kinderen en volwassenen.
 Een leerling die onze school verlaat, presteert naar eigen vermogen. Bij minder
goede prestaties is de juiste hulp geboden om de ontwikkelingskansen van alle
kinderen te vergroten.
 Een leerling die onze school verlaat is maatschappelijk betrokken, voelt zich
verantwoordelijk voor zichzelf, voor anderen en de omgeving. Deze leerling durft voor
zichzelf op te komen, een eigen mening te hebben en durft initiatieven te nemen.
Visie
De Wegwijzer staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting biedt op het voortgezet
onderwijs. In de maatschappij waarin wij leven vinden voortdurend veranderingen plaats. Het
onderwijs aan onze school is daarom ook steeds in beweging. We proberen in onze school
vernieuwend bezig te zijn, waarbij we de goede zaken behouden. Er heerst een open,
veilige, rustige sfeer met een duidelijke structuur.
Het beste halen uit jezelf
Alle kinderen hebben in hun ontwikkeling iets gemeenschappelijks.
Maar daarnaast besteden wij in het onderwijs aan onze school
aandacht aan de verschillen in aanleg en rijping. Wel willen wij het
liefst met alle leerlingen de kerndoelen, die de overheid ons stelt,
bereiken. De methoden die we daarbij gebruiken bieden ons de
ruimte om de kinderen die extra zorg behoeven, extra of andere
oefenstof te geven. Voor kinderen die behoefte hebben aan meer
uitdaging is er voldoende verrijkingsstof. Dit is niet méér van
hetzelfde, maar vaak "moeilijkere" lesstof of andere
verdiepingsactiviteiten. Als team blijven wij ons professionaliseren,
halen het beste uit ons zelf. Dit om de kinderen een zo goed
mogelijke begeleiding te kunnen geven in hun ontwikkeling.

Samen
Goede prestaties bij de leervakken zijn belangrijk. Maar we hopen met onze inspanningen
meer te bereiken. Behalve goed onderwijs geven, vinden wij het tevens van belang dat we
een bijdrage leveren aan de opvoeding. We leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor
zichzelf, voor anderen en voor de materialen op school. Er is aandacht voor ontwikkeling en
versterking van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid
van kinderen. Kinderen leren samenwerken en
samenspelen. Om dit te bereiken zijn regels en
afspraken duidelijk en zichtbaar. De betrokkenheid van
ouders bij onze school vinden we belangrijk. Kinderen,
leerkrachten en ouders zijn samen partners in de
ontwikkeling van het kind. Als team zijn we samen
verantwoordelijk voor de kinderen op onze school. We
zorgen samen voor goed onderwijs.
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Levensbeschouwing/maatschappijvisie
Onze school is een katholieke school waarbij respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid en
vertrouwen een grote rol spelen. Deze waarden lopen als rode draad door onze school en
krijgen gestalte in hoe leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan. We realiseren
ons dat leerkrachten, leerlingen en ouders vanuit hun culturele achtergrond verschillende
opvattingen hebben over geloof en levensbeschouwing. We streven er naar om vanuit onze
eigen identiteit de leerlingen op te voeden door begrip naar elkaar te tonen en ieder mens te
respecteren om zijn of haar gewoonten en overtuigingen.

Hoe concretiseren we onze visie in ons dagelijks handelen?
We stemmen ons onderwijs af op het zich ontwikkelende kind. We dagen het kind uit. Voor
ons als team betekent dit, dat we de basisvoorwaarden: zelfvertrouwen, nieuwsgierig zijn en
emotioneel vrij zijn tot ontwikkeling laten komen. We geven het kind vooral vertrouwen en
ondersteuning. We vinden het belangrijk dat een kind ervaart dat het iets kan en dat het
plezierig is om te presteren. Voor de school betekent dit, dat niet alle kinderen hetzelfde zijn.
In ons onderwijs aanbod houden we hier dan ook rekening mee. We zorgen voor een rijke
leeromgeving.

In oktober van schooljaar 2015-2016 gaan wij de bestaande missie en visie herijken.
We gaan kernwaarden bepalen en deze betekenis geven, te starten met de kernwaarde
“autonomie”.
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4. Wettelijke opdrachten
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de
kwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe
basisschool De Wegwijzer voldoet aan de onderwerpen inhoud van het onderwijs,
kwaliteitszorg en de leerlingenzorg.

4.1 De inhoud van ons onderwijs
Zintuiglijke en lichamelijke
ontwikkeling
Nederlandse taal

Rekenen en wiskunde

Engelse taal
Aardrijkskunde
Geschiedenis
De natuur en techniek
Studievaardigheden
Extra aanbod voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen
Maatschappelijke verhoudingen, waaronder
staatsinrichting
Geestelijke stromingen
Expressie-activiteiten

Bevordering sociale
redzaamheid, waaronder
gedrag in het verkeer

Leermiddelen/ methodes
Schrijfdans gr 2
Schrijftaal gr 3 t/m 5
Bewegingslessen
Bewegingsonderwijs
Schatkist gr 1/2
Veilig Leren Lezen gr 3
Nieuwsbegrip XL gr 5 t/m 8
Taal in Beeld gr 4 t/m 8
Spelling in Beeld gr 4 t/m 8
Rekenrijk gr 3 t/m 8
Schatkist gr 1/2
Met Sprongen Vooruit gr 1
t/m 4
Groove Me gr 7/8
Een wereld van verschil gr 4
t/m 8
Geobas gr 6/7/8(topografie)
Argus Clou gr 5 t/m 8
Binnenste Buiten gr 5 t/m 8
Techniektorens gr 1 t/m 8
Blits gr 6 t/m 8
KIEN
Topklassers
De Vreedzame School gr 1
t/m 8
Trefwoord
Moet Je Doen
Diverse bronnen
Muziek: Leef je uit met
Muziek!

Bijzondere afspraken
Buurtsportcoach (LEEF!)
103 uur per jaar
Groepsoverstijgend technisch
lezen m.b.v. eigen
leesprogramma: vier keer per
week van de groep 1 t/m 8.
In groepen 2,3 en 4 wordt
Nieuwsbegrip ingezet als
begrijpend luisteren.
KIEN en Topklassers voor
meer- en hoogbegaafde
leerlingen.

Rekenen, zaakvakken, taal,
cultuur

Muziek:
 impuls door vakdocent
(LEEF!) 22 uur per jaar
 groep 5 krijgt muzieklessen
aangeboden door de
plaatselijke fanfare

De Vreedzame School
gr 1 t/m 8
Wijzer door het verkeer gr 3
t/m 5
Op Voeten en Fietsen gr 5/6
Jeugdverkeerskrant gr 7/8
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Bevordering van gezond
gedrag
Schoolveiligheid/
welbevinden van de
leerlingen
Bevordering actief burgerschap en sociale integratie,
overdragen kennis over/
kennismaking met de diversiteit van de samenleving

De Vreedzame School
gr 1 t/m 8
Binnenste Buiten gr 5 t/m 8
De Vreedzame School
gr 1 t/m 8
Taakspel gr 1 t/m 8
De Vreedzame School
gr 1 t/m 8
Actuele teksten van
Nieuwsbegrip XL

Culturele activiteiten: jaarlijks
voor alle groepen (LEEF!)
17 uur per jaar (inclusief
netwerkoverleg ICC)

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze
waarop deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze
inhouden voldoet basisschool De Wegwijzer aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals
verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs. De volgorde van actualiseren van de
methodes staat opgenomen in hoofdstuk 6 (meerjarenplanning). Er zal de komende jaren
steeds meer aandacht komen voor de 21st Century Skills. De vaardigheden die hiervoor van
belang zijn, zijn vaak verweven in de lessen van de eigentijdse methodes. Ook de wijze
waarop de leerkrachten hun les vorm geven is daarbij van belang.

4.2 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking
Een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet:
Leerstofgebied

Toets

Groepen

Taal

Taal voor Kleuters
Spelling
Woordenschat
DMT
AVI
Begrijpend Lezen*
Begrijpend Luisteren
Rekenen voor Kleuters
Rekenen en Wiskunde
Studievaardigheden
KIJK!

1, 2
3,4,5,6,7,8
3,4,5,6,7,8
3,4,5,6,7,8
3,4,5,6,7,8
4,5,6,7,8
5,6,7,8
1,2
3,4,5,6,7,8
5,6,7,8
1,2

Lezen

Rekenen
Studievaardigheden
Sociaal-emotionele
ontwikkeling

KIJK! Op sociale
3,4,5,6,7,8
competenties
Sometics (sociogram)*
3,4,5,6,7,8
Entreetoets*
7
Algemeen
Eindtoets CITO*
8
Bovenstaande toetsen worden twee keer per jaar afgenomen, de toetsen met * één keer.
Na iedere afname volgt een analyse op leerling-, groeps- en schoolniveau. De diepte- en
trendanalyses worden besproken in een teamvergadering. Er worden opbrengst- en
leerlingenbesprekingen gevoerd met de leerkrachten en de intern begeleider en/of de
directeur. Op basis van alle analyses worden de onderwijsbehoeften nader bepaald.
Interventies op didactisch en/of sociaal-emotioneel gebied worden uitgevoerd op school-,
groeps- of individueel niveau. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders. Zie het zorgplan voor
de uitgebreide zorgprocedure.
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De meetmomenten voor de algemene kwaliteitszorg zijn vastgelegd in onderstaande
planning. Op deze manier wordt er planmatig gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs op
De Wegwijzer. Zie het document “de kwaliteit van kwaliteitszorg” voor een uitgebreide
omschrijving.

4.3 Wat hebben onze leerlingen nodig?
Kinderen die starten op De Wegwijzer, hebben in hun vierjarige leven de nodige ontwikkeling
doorgemaakt. Wij vinden het belangrijk om kinderen vanaf het moment van aanmelding in
beeld te hebben. Daarom onderhouden wij structureel contact met de voorschoolse
aanbieders van onze school: de Peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. Belangrijke
signalen worden zo vroeg mogelijk door hen afgegeven, zodat wij de onderwijsbehoeften van
de kinderen vroegtijdig in beeld hebben. Er is een overdracht van de gegevens. Deze is
schriftelijk en wordt, afhankelijk van de signalen, mondeling toegelicht. In onze schoolgids
staat de toelatingsprocedure helder omschreven.

De 1-zorgroute
Op basisschool De Wegwijzer wordt gewerkt volgens de 1-zorgroute.
De 1-zorgroute is een visie op leren en doelgerichte zorg: de leerkrachten denken, praten en
handelen vanuit de zorg die het kind nodig heeft en houden daarbij voortdurend het gestelde
doel voor ogen. De leerkracht in de groep werkt handelingsgericht met groepsplannen.
Uitgangspunt daarbij zijn de onderwijsbehoeften van de leerlingen, zowel op cognitief en
didactisch gebied als op sociaal-emotioneel en pedagogisch gebied.
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Op basis hiervan maakt de leerkracht een clustering in subgroepen. Als de groepsplannen
niet aansluiten bij de onderwijsbehoefte van een leerling, dan wordt er een individueel
handelingsplan gemaakt.
Preventief en proactief worden in het groepsplan maatregelen beschreven voor leerlingen
die extra instructie, begeleiding of uitdaging nodig hebben.
Binnen onze school zien we de leerkracht primair als eindverantwoordelijke voor de
leerprocessen van de kinderen van zijn of haar groep. De leerkracht geeft structureel
specifieke hulp aan zorgleerlingen binnen de groep op daarvoor geplande tijden. Daarnaast
kan de leerkracht de hulp van de interne begeleider inschakelen.

Passend Onderwijs
Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift
bij de invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie
over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan
ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat.
De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband
Helmond-Peelland PO 30-08 tezamen vormen de basis van het aantonen van de
dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle
kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben.
Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:
 De kwaliteit van onze basisondersteuning.
 De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen
het eigen personeelsbestand en van buiten de school)
 De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te
bieden.
Basisondersteuning
De basisondersteuning is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen. De
basisondersteuning is gebaseerd op de domeinen: onderwijs, ondersteuning, beleid,
organisatie en resultaten
Stichting PRODAS heeft het minimum niveau van zorg binnen het bestuur in een notitie
vastgelegd. Hierin worden acht leerling types beschreven, met bijbehorend leerkrachtgedrag
en condities waaraan voldaan moet worden. Zie hiervoor het zorgplan. Daarin staan ook de
aandachtspunten op schoolniveau geformuleerd.
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Extra ondersteuning
De onderwijsbehoeften van een leerling kunnen zo complex zijn dat de basisondersteuning
die geboden kan worden binnen de school onvoldoende is, om de leerling goed te kunnen
begeleiden. In die situaties is extra ondersteuning nodig.
Om deze in beeld te brengen, neemt de Intern begeleider in overleg met de leerkracht
contact op met een deskundige. Dit kan een orthopedagoog zijn, of een ambulant begeleider
van het Expertisecentrum de Brigantijn. Samen wordt dan besproken welke extra
ondersteuning nodig is om de ontwikkeling van een leerling positief te stimuleren.
Deze ondersteuning kan variëren van lichte, preventieve ondersteuning tot zware
ondersteuning (zoals een arrangement op de basisschool of verwijzing naar een S(B)O).
Beide vormen van ondersteuning worden na overleg met de ouders aangevraagd door de
basisschool. Voor het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt een Triade plaats.
Hier zijn drie partijen vertegenwoordigd: de basisschool, de ontvangende school en de
ouders.
Bovenstaande vindt plaats binnen de structuur van de vijf niveaus van zorg:
Niveau 1: zorg op groepsniveau
Niveau 1+: verrijking voor de plusgroep
Niveau 2: extra zorg op groepsniveau
Niveau 3: extra zorg op schoolniveau na intern onderzoek.
Niveau 4: extra zorg op school waarbij een externe specialist is betrokken.
Niveau 5: Verwijzing naar S(B)O: Triade aanvragen om een toelaatbaarheidsverklaring te
krijgen.
Het in beeld brengen van de onderwijsbehoeften heeft betrekking op de acht
leerlingkenmerken zoals Prodas die hanteert:
1. Leerlingen met een manifeste leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, taal- en
leesproblemen)
2. Leerlingen met een geringe begaafdheid
3. Jonge leerlingen met een ontwikkelingsachterstand
4. Faalangstige leerlingen en leerlingen met motivatieproblemen
5. Leerlingen die prikkelgevoelig zijn
6. Leerlingen in een sociaal isolement
7. Leerlingen met een pedagogisch labiele of incompetente thuissituatie
8. Hoogbegaafde leerlingen
Per leerling wordt bekeken welke aanpak de school heeft en kan bieden voor de
verschillende aandachtsgebieden en wat de leerling nodig heeft. Dit wordt gedaan aan de
hand van de volgende velden:
 Deskundigheid die de school heeft of binnen handbereik heeft
 Tijd en aandacht die de school aan leerlingen kan besteden
 Specifieke materialen of voorzieningen waarover de school beschikt
 Mogelijkheden van het schoolgebouw
 Samenwerking met relevante organisaties
Op PRODAS niveau is een document opgesteld waarin bovenstaande gegevens verwerkt
zijn. Dit document dient als leidraad bij het voldoen aan de vijf niveaus van zorg en bij het
vaststellen en verantwoorden van aanvragen voor extra ondersteuning.
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5. Analyse van de kwaliteit van de school
5.1 De totstandkoming van de analyse
Gedurende schooljaar 2014-2015 is er een aanloop genomen naar de nieuwe
schoolplanperiode. Synchroon aan de komst van de nieuwe directeur is er gestart met het
programma “De Vreedzame School”, waarbij de school tijdens de tweejarige implementatie
ondersteund wordt door een gecertificeerde DVS-trainer.
Daarnaast is het traject “Wat Werkt In De Klas” uitgevoerd, gebaseerd op de gelijknamige
theorieën van Marzano. Dit traject bestond uit teamscholing en klassenobservaties door een
externe adviseur.
Met deze twee interventies is intensief geïnvesteerd in pedagogisch handelen, didactisch
handelen en klassenmanagement.

In 2015 scoorde de school met de Eindtoets voor de tweede keer onder de ondergrens. In
opdracht van de Raad van Bestuur van Stichting PRODAS heeft een externe analyse van de
school plaats gevonden. De bevindingen van deze analyse zijn meegenomen in het bepalen
van de doelen voor de komende schoolplanperiode.
Op 1 en 2 juni 2015 hebben de MR, directie en het team een uitgebreide analyse van de
kwaliteit van de school uitgevoerd aan de hand van de volgende ijkpunten :
 Leerkrachtvaardigheden
 Leiderschap
 Samenwerking
 Focus op resultaten.
Met behulp van de vier V’s ( versterken, vasthouden, verzwakken en verdwijnen) zijn
bovenstaande ijkpunten geanalyseerd. Er is gekeken naar inhoud-houding-verhouding en
welke acties er op welke lagen uitgezet moeten worden.
De analyse is gebaseerd op eigen inzichten en ervaringen, resultaten uit het instrument voor
kwaliteitszorg (WMK), tevredenheidsonderzoeken, opbrengsten, beschrijving van de
populatie en het strategisch beleid van stichting Prodas.

De aangegeven verbeterpunten hebben geresulteerd in de volgende hoofddoelen voor de
komende vier jaar:
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5.2 Hoofddoelen 2015-2019
Onderwerp

Doel

Acties

Leerkrachtvaardigheden

De basis op orde:
gezamenlijke didactische en
pedagogische taal,
doorgaande leerlijnen en
afgestemd klassenmanagement

Didactische vaardigheden:
Gezamenlijke didactische taal
(Zes Fasen Model, strategieën
Marzano)

Investeren in het verbeteren
van
-Differentiatie
-Instructie
-Organisatie
-Relatie

Pedagogische Vaardigheden:
afstemming en eenduidigheid
(De Vreedzame School,
Taakspel)
Klassenmanagement:
Schoolbrede afstemming
in en nakomen van routines,
regels, afspraken en daarmee
rust en duidelijkheid in de
school creëren
Beroepshouding: reflecteren

Leiderschap

Missie, visie en kernwaarden
herijken en implementeren
Teamcultuur: komen tot een
lerende organisatie /
professionele
leergemeenschap

Samenwerking

Samenwerking bevorderen
op alle lagen: leerkrachten,
leerlingen, ouders en
externen

Betekenis geven en dit door
iedereen laten uitdragen: het
“DNA” van De Wegwijzer
Van leiden naar begeleiden
Vergaderstructuur
(formeel/informeel leren)
Competentiemanagement
Expertise delen en toepassen
(formeel en informeel leren).
Coöperatieve werkvormen
inzetten
Voortzetten regiegroep
ouderbetrokkenheid

Focus op resultaten

De tussen- en
eindopbrengsten verhogen;
minimaal voldoen aan de
inspectienorm.
Schoolnormen jaarlijks
herzien: ambitieuze doelen
stellen

Externe gerichtheid:
communiceren en profileren
Onderzoekende houding bij
leerkrachten: analyseren,
interpreteren, reflecteren en
passende interventies.
Eigenaarschap bij zowel
leerkrachten als leerlingen.
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6. Langetermijnontwikkelingen
De ontwikkelingen en acties voor De Wegwijzer tot 2019 staan omschreven in het
meerjarenplan 2015-2019. Hierin staan ook de jaarlijkse prioriteiten en de stand van zaken
van de betreffende acties. Dit meerjarenplan wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd
door team, directie en MR van basisschool De Wegwijzer.

Overzicht van documenten
Gerelateerde documenten school: route medezeggenschap
(MR)













meerjarenplan, jaarplan
jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijsleerproces, e.d.)
uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken
beschrijving ouder- en leerlingenpopulatie
kwaliteitszorg WMK-PO meerjarenplanning en resultaten Quickscans, Diagnoses en
Vragenlijsten.
RI&E/ Arbomeester (inclusief ziekteverzuim)
Zorgplan, trendanalyses (leerlingenzorg)
School ondersteuningsprofiel (Q3)
Competentieboekje (gesprekkencyclus)
scholingsplan (schoolspecifiek)
veiligheidsplan ( in ontwikkeling 2015-2016)
schoolgids

Gerelateerde documenten bestuur: route medezeggenschap
(GMR)






strategisch beleidsplan
competentiecyclus
scholingsplan (bestuur)
veiligheidsplan (in ontwikkeling)
procedure schorsen en verwijderen (zie schoolgids)
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