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1 Inleiding
Doel schoolplan
Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzes deze school maakt voor de
schoolplanperiode 2019-2023. In deze keuzes is rekening gehouden met de huidige stand van zaken van het
onderwijs en de omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van onze school.
Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met ons onderwijs en hoe
we dat in de praktijk vorm zullen geven. Daarnaast leggen we middels dit plan verantwoording af naar het eigen
bevoegd gezag en de inspectie van het onderwijs.
De totstandkoming
Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van dit schoolplan. De
medezeggenschapsraad is in een vroegtijdig stadium betrokken.
Op basis van de beschrijvingen in het voorgaande schoolplan en informatie over nieuwe en/of op handen zijde
ontwikkelingen heeft het schoolteam de richting aangegeven waarin de school zich zou moeten ontwikkelen.
Het schoolplan is de samenhangende vertaling van:
a. De analyse van de huidige situatie. Deze analyse is gebaseerd op de eigen sterkte-zwakte analyse, de uitkomst van
inspectiebezoeken, het medewerkersonderzoek, de schoolfoto, het meest recente oudertevredenheidsonderzoek en
leerlingentevredenheidsonderzoek.
b. Het strategisch beleidsplan van MOVARE
c. Analyse van leerresultaten middels het computerprogramma LOVS van Cito. Analyses via dwarsdoorsnedes,
trendanalyses, groepsanalyses en vaardigheidsgroei vinden plaats op schoolniveau, groepsniveau en leerling niveau.
d. School Ondersteuningsprofiel
Ons schoolplan is ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht
over de missie en visie(s) van de school en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de
komende vier jaar. Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we
voor een meer gedetailleerde beschrijving naar bijlagen.
Jaarplan
Op basis van dit schoolplan stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In de jaarplan-evaluatie zullen we steeds
terugblikken, of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen,
uitvoeren en evalueren.
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2 Schoolbeschrijving
Gegevens van de stichting
Naam stichting:

Onderwijsstichting Movare

Algemeen directeur:

Dhr. R. Kruszel

Adres + nr.:

Heyendallaan 55b

Postcode + plaats:

6464EP Kerkrade

Telefoonnummer:

045-5466950

E-mail adres:

info@movare.nl

Website adres:

www.movare.nl

Gegevens van de school
Naam school:

OBS Harlekijn

Directeur:

Dhr. W. de Groot

Adres + nr.:

Strijthagerweg 10

Postcode + plaats:

6372AC Landgraaf

Telefoonnummer:

045-5690204

E-mail adres:

info.obsharlekijn@movare.nl

Website adres:

www.obsharlekijn.net

Het managementteam (MT) van de school bestaat uit de directeur en twee MT-leden. De beide MT- leden zijn tevens
bouwcoördinatoren van de onderbouw en de bovenbouw. Verder zijn er twee interne begeleiders, een conciërge, twee
onderwijsassistenten en 22 leerkrachten verbonden aan onze school. Onze school wordt bezocht door 411 leerlingen.
Van deze leerlingen heeft 7% een gewicht: 12 leerlingen hebben een gewicht van 0,3 en 17 leerlingen een gewicht
van 1,2. De kenmerken van de leerlingen en de consequenties daarvan voor onze organisatie en ons onderwijs,
hebben we beschreven in het document populatieonderzoek. Onze school staat in de wijk 't Eikske, in de kern
Schaesberg (gemeente Landgraaf). Het opleidingsniveau van de ouders is ons bekend (via intakegesprekken en een
jaarlijks intern populatieonderzoek).

Bijlagen
1. Populatieonderzoek
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3 Sterkte-zwakteanalyse
Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema:
STERKE KANTEN SCHOOL

ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Beweegschool
Opleidschool
Kanjertraining
Groepsdoorbrekend rekenen
Pedagogisch klimaat
Inrichting knooppunt
Bieden van zorg en onderwijs voor leerlingen met
speciale zorgbehoeften
Samenwerking externe partijen
Openheid
Uitstraling schoolgebouw

Professionele dialoog voeren
Borgen van resultaten en afspraken

KANSEN

BEDREIGINGEN

Instrument Kwaliteitszorg
Traject anders organiseren
Pilot Schaesberg
Structureel aanbod meer- en hoogbegaafdheid
Armoedebeleid gemeente Landgraaf
JOGG gemeente Landgraaf
Samenwerking directe omgeving school

Vervangingstekort
Grootte groepen
Toenemende complexiteit op didactisch en gedragsmatig
gebied
Passend onderwijs aan NT2-leerlingen
Toename financiële moeilijkheden ouders
Ervaren werkdruk

Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2019-2023 willen we met de volgende externe ontwikkelingen
rekening houden:
1. Het lerarentekort / vervangingstekort
2. De noodzaak tot het anders organiseren van het onderwijs, met aanpassingen aan het
leerstofjaarklassensysteem
3. De opdrachten vanuit passend onderwijs en verevening
4. De snel toenemende digitalisering
5. Verschuiving van zorgtaak naar gemeenten
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4 De missie van de school
Slogan: 'OBS Harlekijn, bijzonder in beweging!'
Als OBS Harlekijn vinden wij het belangrijk dat kinderen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarom richt ons
onderwijsaanbod zich op balans in de 3 doeldomeinen (Biesta):
- Kwalificatie (kennis en vaardigheden)
- Socialisatie (omgaan met de ander)
- Persoonsvorming (ontwikkeling eigen identiteit)
Wij willen kinderen voorbereiden op het leven in de huidige, steeds veranderende samenleving; zowel nu als straks.
We geven hen de bagage mee, die hiervoor nodig is.
Het welbevinden van het kind vinden wij daartoe een belangrijke voorwaarde. Daarom werken wij samen aan een
veilige en uitdagende leeromgeving, waarin alle kinderen erkend en gewaardeerd worden zoals zij zijn.

Onze kernwaarden zijn:
Respect
We zien het welbevinden van leerlingen als voorwaarde tot leren. Daarvoor is veiligheid en respect
nodig voor zichzelf, de ander en de omgeving.

Samenwerking
We staan in verbinding met iedereen en alles om ons heen. Op deze manier komen we tot een optimale
samenwerking en ontwikkeling van ons onderwijs, zoveel mogelijk passend bij ieder kind. We vinden het
belangrijk dat kinderen de samenleving leren kennen en ervaren en maken hierbij gebruik van onze
uitdagende (leer)omgeving en al onze (kind)partners. Ook ouders leveren daaraan een actieve,
belangrijke bijdrage.
Bekwaamheid
We werken aan de kennis, vaardigheden en daarmee kwaliteit die nodig is om goed onderwijs te
verzorgen aan en met onze kinderen. Dat vraagt om bekwaamheid, meesterschap van onze leerlingen
en leerkrachten.

Eigenaarschap
Onze leerlingen en leerkrachten voelen zich actief betrokken bij hun leerproces. Ze leren met en van
elkaar en krijgen kansen om hun eigen leerproces te sturen, vanuit een zelfstandige en
zelfverantwoordelijke houding.
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5 Onze parels
Onze school levert basiskwaliteit (zie het Verificatieonderzoek 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:
Parel

Standaard

Zorg en onderwijs voor leerlingen met extra zorgbehoeften

OP4 - (Extra) ondersteuning

Samenwerking met externe partijen

OP6 - Samenwerking

Deelname aan Gezonde Basisschool van de Toekomst als Beweegschool

OP1 - Aanbod

Deelname aan Opleiden in School

OP6 - Samenwerking

Kanjerschool, veilig klimaat

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Bijlagen
1. Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek inspectie 2016
2. Rapport vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen 2018
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6 De grote doelen voor de komende vier jaar
Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) verbeterthema's vastgesteld:
Streefbeelden
1.

Onze school heeft het onderwijsleerproces ingericht volgens onze visie rondom kindgericht onderwijs.

2.

Onze school werkt nauw samen met interne en externe stakeholders

3.

De kwaliteitscultuur op onze school kenmerkt zich als een professionele cultuur.

4.

Als Gezonde Basisschool van de Toekomst stimuleren wij een gezonde levensstijl bij onze leerlingen
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7 Onze visie op lesgeven
In onze school:
Zien we leerlingen die willen leren en actief betrokken zijn. Onze leerlingen werken samen, leren met en van elkaar
en krijgen kansen om hun eigen leerproces te sturen. Eigenaarschap, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid zijn
daarbij belangrijke eigenschappen.
Zien we leerkrachten die een positieve relatie aangaan met de kinderen. Zij geven hen een basis aan kennis en
vaardigheden mee, maar stimuleren kinderen ook om talenten en mogelijkheden zo te benutten dat zij zich in balans
kunnen ontwikkelen. Leerkrachten:
-waarderen verschillen tussen kinderen: we geven onderwijs op maat en gaan daartoe steeds op zoek naar de
passende aanpak en organisatievorm.
- gebruiken interactieve werkvormen uit coöperatief leren, meervoudige intelligentie en systeemdenken als tools om de
doelen te realiseren.
- werken samen in een professionele cultuur, waarbij keuzes gemaakt worden op basis van visie en waarin elkaars
kwaliteiten, kennis en expertise benut wordt.
Zien we een leeromgeving die rijk is en kinderen uitdaagt om ervaringsgericht te leren en te onderzoeken. Het leren
vindt plaats binnen en buiten het klaslokaal. We vinden het belangrijk dat kinderen de samenleving leren kennen en
ervaren en maken hierbij gebruik van onze omgeving en partners.
Zien we ouders die helpen, meeleven en meedenken met de ontwikkelingen binnen onze school.
Zien we samenwerking tussen alle (kind)partners op het gebied van onderwijs, opvoeding, ontspanning en opvang.
Zien we een organisatie waarin we onze leerlingen indelen in heterogene of homogene stamgroepen, die samen een
unit vormen. Meerdere leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de leerlingen in de unit. Er wordt op
momenten van de dag groepsoverstijgend samengewerkt. De basisgroep/ stamgroep blijft voor ons een belangrijke
groeperingsvorm waarin kinderen in een veilige, kleinschalige omgeving onder begeleiding van een vaste leerkracht
altijd “thuiskomen”.
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8 Onze visie op identiteit
Onze school is een openbare school. Dit betekent dat de school open staat voor ieders culturele en/of
levensbeschouwelijke achtergrond.
Kenmerken zijn in het algemeen:
• Pluriformiteit , dat wil zeggen dat er ruimte dient te worden geboden aan de verschillende godsdienstige en
levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan.
• Emancipatie en tolerantie , dat wil zeggen dat in de openbare school de gelijkwaardigheid van opvattingen wordt
gegarandeerd.
• Algemene toegankelijkheid , de openbare school weigert geen leerlingen op grond van ras of overtuiging.
• Godsdienst- en vormingsonderwijs , de openbare school dient gelegenheid te geven voor het volgen van
godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs.
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9 Onderwijskundig beleid
Identiteit
Onze school is voor iedereen, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond
toegankelijk. De verschillende achtergronden maken van de school een ontmoetingsplaats waar de kinderen (en de
ouders) kennismaken met een verscheidenheid aan culturen, denkbeelden en zienswijzen. Als Kanjerschool en vanuit
onze kernwaarde respect versterken we die ontmoeting. Wij zijn van mening dat de kinderen mede hierdoor goed
voorbereid worden op het functioneren binnen de huidige, steeds veranderende samenleving; zowel nu als straks.
Burgerschap
Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen.
We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers.
We brengen hen respect bij voor zichzelf, de ander en hun omgeving binnen de vijf basisregels van de Kanjertraining.
Aanbod
Onze school richt zich op een balans tussen de doeldomeinen: Kwalificatie, Socialisatie en Persoonsvorming. De
leerlijnen geven vorm en inhoud aan ons onderwijs. De methode is hiervoor één van de bronnen. Leerlingen zijn, daar
waar mogelijk, eigenaar van hun eigen leerproces.De leerkracht is behalve instructeur ook coach. Hij / zij geeft de
leerling feedback op het zelfsturend gedrag, maar geeft ook de nodige ruimte, richting en ruggensteun.
Vakken en methodes
De methodes die we gebruiken hebben we opgenomen in de schoolgids (zie bijlage). Voor taalonderwijs gebruiken we
de methodes Lijn 3 (groep 3) en Taal Actief (groep 4-8); voor lezen zijn dat Tekstverwerken, Nieuwsbegrip & Estafette
(groep 4-8); bij het Rekenonderwijs gebruiken we Pluspunt (groep 3-8). Daarnaast gebruiken we digitale
hulpmiddelen. Voor de overige vakken: zie de schoolgids.
Taalleesonderwijs
Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar door te geven of van
een ander te ontvangen.
Het taalonderwijs is naast spelling dan ook vooral op communicatie gericht, zowel mondeling als schriftelijk. Er is
uitgebreide aandacht voor technisch en begrijpend lezen. Daarnaast is er expertise aanwezig rondom de specifieke
begeleiding van en aanbod voor NT2-leerlingen.
Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan
rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate
taliger is geworden en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op
sommen zonder context (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). We maken op dit moment gebruik van groeps
doorbrekend werken en onderzoeken de komende jaren de mogelijkheden die Snappet biedt.
Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen breed
ontwikkelen en vinden het belangrijk dat kinderen de samenleving leren kennen en ervaren. We maken hierbij gebruik
van onze omgeving en partners. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis, natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer. We hanteren de methode Argus Clou en voor verkeer
Wijzer door het verkeer
Kunstzinnige vorming
Cultuureducatie vormt een onderdeel van de brede ontwikkeling die we onze leerlingen willen bieden. Cultuureducatie
krijgt binnen onze school vorm door wekelijkse teken- of handvaardigheidslessen en muzieklessen en in thema's die
aan bod komen in de kleuterbouw. Onze school organiseert jaarlijks een schoolbreed cultureel project en er worden
muzieklessen verzorgd door de muziekconsulent in de onderbouw en middenbouw groepen. Tijdens de
tussenschoolse opvang vinden er vanuit het project de gezonde basisschool als beweegschool ook culturele
activiteiten plaats.
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Bewegingsonderwijs
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Opvoeding is wat ons betreft een zaak van
hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd
samen. Als beweegschool vinden er ook tijdens lestijden en de tussenschoolse opvang extra begeleide
beweegactiviteiten plaats.
Wetenschap en technologie
Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek. Wij
willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Op onze school is dit vak
een geïntegreerd onderdeel van Argus Clou Natuur & Techniek. Bij de activiteiten wetenschap en techniek leren onze
leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en techniek te onderzoeken, te ontdekken
en te ontwerpen.
Engels
In de groepen 7 en 8 wordt Engels gegeven met een complete, digitale lesmethode Engels waarbij popmuziek de
basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert. Met de methode Groove me leren
kinderen Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen.
Leertijd
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden omdat deze leertijd een belangrijke factor is voor het leren van
onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we onze leerlingen voldoende
leertijd bieden, zodat ze zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken.
Pedagogisch-didactisch handelen
Een goed pedagogisch klimaat gericht op het welbevinden van leerlingen vormt naar ons idee de basis voor het leren
van de kinderen. Een goede balans tussen ondersteuning en uitdaging is voorwaardelijk om te komen tot goed
onderwijs. Het hoort dan ook tot de professionele taken van onze leerkrachten om voor deze balans te zorgen. Onze
school is een Kanjerschool. We gebruiken de uitgangspunten van de Kanjertraining om te werken aan een veilige
leeromgeving.
Een goede balans tussen het directe lesgeven en een effectief klassen-management is een voorwaarde om te komen
tot goed didactisch handelen. Het hoort dan ook tot de professionele taken van onze leerkrachten om voor deze
balans te zorgen. We bieden zo passend mogelijk onderwijs aan, daarbij gebruik makend van expliciete instructies,
interactieve werkvormen, vaardigheden rondom zowel instrueren als coachen en het begeleiden in hanteren van
verschillende denk- en oplossingsstrategieën.
Afstemming
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen,
om zo veel mogelijk onderwijs op maat te bieden. We maken daarbij gebruik van convergente en divergente
differentiatie. We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen en later in de schoolplanperiode met
unitplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis
daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op.
De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken en het niveau van de leerlingen in een
groep. De instructie wordt gegeven aan de hand van het model Expliciete Directe Instructie.
Ononderbroken ontwikkeling
We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Onze leraren zorgen
ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het LVS Cito
(cognitieve ontwikkeling) en het LVS Kanvas (sociale ontwikkeling). Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken
we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het
aanbod bij en geven we de leerlingen extra ondersteuning. In ons zorgplan staat onze zorgstructuur uitgebreid
beschreven (zie bijlage). In het School Ondersteuningsprofiel (SOP) [zie bijlage] staat beschreven welke
basisondersteuning we kunnen leveren en welke extra ondersteuning.
De zorgstructuur
Kaders: Onze leerlingenzorg vindt plaats binnen de kaders van het rijksbeleid (Passend Onderwijs), het Zorgplan van
het Samenwerkingsverband en de wijze waarop MOVARE invulling geeft aan de invoering van passend, boeiend en
opbrengstgericht onderwijs. Wanneer we over leerlingenzorg spreken, bedoelen we de onderwijszorg voor álle
leerlingen op onze school. We denken daarbij meer in termen van afstemming en minder in termen van hulpverlening.
Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten en kenmerken van onze leerlingenzorg?
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Uitgangspunten en kenmerken m.b.t. deze kaders:
1) Handelingsgerichtheid:
Wij gaan uit van behoeften van kinderen in plaats van tekortkomingen van kinderen. Het gaat dus niet om de vraag:
wat heeft dat kind, maar de vraag: wat heeft dat kind nodig. M.a.w.: wat vraagt dat kind van ons om de volgende stap
te kunnen maken?
Voor het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen en het verzorgen van adaptief onderwijs en doeltreffende
leerlingbegeleiding werken we planmatig en handelingsgericht.
Het proces start bij de signalering door een leerkracht of door de ouders van een ondersteuningsbehoefte bij een
leerling en eindigt op het moment dat passend onderwijs voor deze leerling gerealiseerd is.
Het proces van handelingsgericht werken (HGW) bevat de volgende stappen:
- Verzamelen van gegevens uit toetsen, observatie, en gesprekken met leerlingen/ouders in een groepsoverzicht.
- Signaleren van de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben
- Benoemen van onderwijsbehoeften van deze leerlingen
- Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
- Opstellen van een groepsplan voor de hele groep
- Uitvoeren en evalueren van het groepsplan
- Afsluiten met groepsbesprekingen
Deze groepsbesprekingen vinden twee maal per jaar plaats, na de midden- en eindtoetsen. Tijdens de
groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het leraargedrag), de
ontwikkeling van de subgroepjes (basis-meer-weer) en de ontwikkeling van individuele leerlingen. De
groepsbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda en geleid door de IB-er. Met betrekking tot de
individuele leerlingen wordt bekeken of de leerlingen hun geplande vaardigheidsgroei bereikt hebben, waar de
ontwikkeling (waarom) stagneert en wat de interventies (kunnen) zijn om de achterstand te verhelpen. Zie verder het
SOP van de school.
2) Preventie:
Onze leerlingenzorg richt zich niet alleen op het helpen bij problemen, maar zeker ook op het voorkomen van
problemen. Zorgpreventie is voor de school van groot belang. Goed onderwijs is daarbij de krachtigste factor. De
professionaliteit van de leerkrachten speelt bij deze preventieve zorg een sleutelrol. Effectieve instructie en effectief
klassenmanagement met een stevige pedagogisch-didactische basis en een positieve grondhouding zijn daarbij
gevraagd. Die positieve grondhouding van de leerkracht zorgt er voor dat een kind zich veilig en geaccepteerd voelt,
ook met zijn beperkingen.
Binnen het kader van deze preventieve gerichtheid speelt de toenemende samenwerking met peuterspeelzaal en
naschoolse opvang ook een belangrijke rol. Al bij de aanmelding en eerste weken op onze school willen we zo goed
mogelijk op de hoogte zijn van de ontwikkeling van leerlingen. Het zwaartepunt van de begeleiding van leerlingen ligt
daarom bewust in de onderbouw.
3) Samenwerking in de keten van jeugdvoorzieningen
Om onze kinderen goed te kunnen begeleiden bij hun ontwikkeling werkt onze school nauw samen met onze
ketenpartners:
Peuterspeelzaal 't Eikske; Onderwijsbegeleiding Movare; Samenwerkingsverband PO 3106; Knooppunt;
Schoolmaatschappelijk werk; JenS; Gemeente Landgraaf; Wijkagent; Schoolarts; Schoollogopedie; Ergotherapie;
Bureau VSV.
4) Samenwerking met ouders:
Wanneer wij werken aan de aanpak van een probleem betrekken wij de ouders daar zo veel mogelijk bij. De
samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders, interne en externe begeleiders vinden wij belangrijk. Wij bespreken dan
niet louter het probleem en de achterliggende oorzaken, maar zoeken vooral ook gezamenlijk naar constructieve
oplossingen.
5) Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Alle scholen hebben hun huidige mogelijkheden om leerlingen te begeleiden en ondersteunen beschreven in het
schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de begeleiding en
ondersteuning die de school op dit moment in het kader van passend onderwijs kan bieden en hoe deze
ondersteuning is georganiseerd. Het is de bedoeling dat deze ondersteuning voor leerlingen met extra
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ondersteuningsbehoeften, zonder administratieve rompslomp, op basisscholen toegankelijk moet zijn. De mate waarin
de school die basisondersteuning momenteel op eigen kracht of met behulp van externe deskundigen kan bieden, is
uit het schoolondersteuningsprofiel af te lezen. Het is een groeidocument. Het SWV heeft een ambitieus niveau van
basisondersteuning vastgesteld (zie bijlage SOP).
Passend onderwijs
Sinds augustus 2014 hebben scholen te maken met de zogenaamde zorgplicht. Ze hebben de opdracht om voor alle
kinderen passend onderwijs te verzorgen. De slogan van passend onderwijs luidt dan ook: “regulier waar het kan,
speciaal als het moet”.
Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden ongeacht niveau
van leren en ontwikkeling. Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het
ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige basisondersteuning en extra ondersteuning.
Om Passend Onderwijs voor ieder kind te realiseren vormen reguliere en speciale scholen samen regionale
samenwerkingsverbanden. In ons geval is dat Samenwerkingsverband Heerlen e.o. De scholen binnen het
Samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.
Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra
ondersteuning.
In ons Schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen
geven.
Voor kinderen die gebruik maken van Passend onderwijs binnen het Samenwerkingsverband wordt een
Ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin worden de onderwijsdoelen die de leerling zal kunnen halen en het
verwachte uitstroomniveau beschreven.
Leerlingenzorg: organisatie
Ons Samenwerkingsverband beschrijft leerlingenzorg in niveaus.
Deze niveaus dienen als uitgangspunt voor leerlingbegeleiding:
Ondersteuningsniveau 1 : Het geven van goed en boeiend onderwijs aan àlle leerlingen.
De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs en probeert in zijn aanpak rekening te houden met de
onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Alle kinderen zijn betrokken in dit niveau. Alle leerlingen worden nauwkeurig in
kaart gebracht na elke toetsronde door de leerkracht. Dit doet de leerkracht door te evalueren, nieuwe data te
verzamelen, onderwijsbehoeften te benoemen en tenslotte een groepsplan op te stellen. Tussentijds stelt de
leerkracht deze kindkenmerken en onderwijsbehoeften eventueel bij op basis van observaties in de klas of
veranderende omstandigheden. Meestal is er iets meer nodig voor een groepje leerlingen:
Ondersteuningsniveau 2 : Extra zorg in de klas voor sommige leerlingen.
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften clustert de leerkracht in zijn/haar groepsplan. De extra activiteiten die
deze kinderen helpen in hun ontwikkeling worden ook vastgelegd in het groepsplan. Af en toe is er echter voor een
leerling meer nodig:
Ondersteuningsniveau 3 : Speciale ondersteuning na intern onderzoek.
Soms komt het voor dat een kind individuele, kortdurende ondersteuning nodig heeft. De leerkracht of een
beschikbare ondersteuner gaat dan individueel met deze leerling aan de slag aan de hand van een handelingsplan.
Dit is een kortdurend plan van circa 8 weken met een specifiek, haalbaar doel:
Ondersteuningsniveau 4 : Speciale ondersteuning na extern onderzoek.
Als we merken dat individuele handelingsplannen weinig of geen vooruitgang laten zien, kunnen we na overleg met u
externen inschakelen. Externe deskundigen kunnen bv. een capaciteitenonderzoek doen, dyslexie diagnosticeren. Dit
ligt helemaal aan de hulpvraag en belemmerende factoren van de leerling. Omdat leerlingen op onze school zo goed
in beeld worden gebracht en gevolgd worden, ligt ook voor deze leerlingen vast wat hun specifieke
onderwijsbehoeften zijn en wordt het onderwijs hierop afgestemd in de groep. In een enkel geval is de leerstof zo
afwijkend van de rest van de groep dat we die ondersteuning vastleggen in een ontwikkelingsperspectief.
Ondersteuningsniveau 5 : Speciale ondersteuning binnen Passend Onderwijs.
In een zeer enkel geval kan er sprake zijn van onvoldoende afstemming voor een leerling. Een leerkracht wordt
handelingsverlegen en de leerling profiteert onvoldoende van ons aanbod. In dat geval schakelen wij met medeweten
en toestemming van ouders een trajectbegeleider aan bij onderwijsstichting Movare die ons helpt bij de afstemming op
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deze specifieke leerling. Een rondetafelgesprek met alle betrokkenen moet uitwijzen of Passend Onderwijs binnen
onze school mogelijk is met mogelijk een specifiek budget of dat Passend Onderwijs binnen een speciale school nodig
is. In dat laatste geval zal er een toelaatbaarheidsverklaring S(B)O aangevraagd worden.
Meer informatie hierover op www.swvpassendonderwijsheerlen.nl
Toetsing
Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van toetsing en afsluiting. We werken toe naar formatief
evalueren en tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het summatieve Cito-leerlingvolgsysteem.
Voor een toetsoverzicht: zie bijlage. Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten.
Gedurende deze schoolplanperiode willen we toewerken naar ontwikkelgesprekken met kinderen, ouders en
leerkracht en het werken met portfolio's ten aanzien van de deelgebieden.
In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (Route 8). Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor
hun kind.
Resultaten
We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die
leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school werken we resultaatgericht: We beschikken over
normen voor de eindtoets, de tussentoetsen en de sociale resultaten. Op basis van een analyse stellen we
interventies vast. Daarnaast beschikken we over een overzicht met andere kengetallen. Om de ononderbroken
ontwikkeling te waarborgen, hanteren we normen voor verlengen (12%), zittenblijven (3%) en schoolloopbaan (5%).
Als de normen overschreden worden, stellen we interventies vast.
Kwaliteitsindicatoren
Onze school heeft een positief klimaat
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school –indien nodig- samen met partners in
zorg
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking

De school geeft de leraren voldoende zeggenschap waar het gaat om het vakinhoudelijke proces in de school
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

De school heeft vastgesteld (in het SOP) welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op de
basisondersteuning
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP4 - (Extra) ondersteuning

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school samen met ketenpartners in het
Knooppunt
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking

De school stelt een ontwikkelingsperspectief (OPP) op voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP4 - (Extra) ondersteuning

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).
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Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1)

3,71

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2)

3,4

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3)

3,77

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4)

4

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8)

4

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2)

3,88

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1)

3

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2)

3,67

Aandachtspunt

Prioriteit

Kindgericht zelfverantwoordelijk leren

hoog

Kindgericht onderwijs op maat

hoog

Kindgerichte rijke leeromgeving

gemiddeld

Kindgerichte toetsing en rapportage

gemiddeld

Kindgericht organisatiemodel

gemiddeld

Professioneel gedrag

hoog

Professioneel gebruik maken van expertise

gemiddeld

Professioneel zichtbaar maken en borgen van resultaten

hoog

Samenwerking stakeholders ouders versterken

gemiddeld

Samenwerking stakeholders omgeving/kindpartners versterken

gemiddeld

Samenwerking stakeholders scholen Schaesberg versterken

hoog

Verduurzaming GBT vervolg bepalen

hoog

Bijlagen
1. Schoolondersteuningsprofiel
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10 Personeelsbeleid
Integraal personeelsbeleid
Op schoolniveau streven we naar persoonlijke aandacht, zorg en waardering voor onze medewerkers en een gevoel
van trots voor onze school. We ontwikkelen ons tot een professionele cultuur, waarin we elkaars kwaliteiten, kennis en
expertise benutten en we zowel individueel als in teamverband in ontwikkeling zijn.
Op stichtingniveau heeft MOVARE een integraal personeelsbeleid vastgesteld.
Goed werkgeverschap én goed werknemerschap staan centraal. Met als uitgangspunt: medewerkers zijn trots op
MOVARE! In dit kader zijn de leiderschapsontwikkeling en de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap van
medewerkers op alle terreinen van belang.
"Samen groeien"
Ontwikkeling van strategische personeelsplanning vinden we belangrijk. Hierin worden de verwachtingen ten aanzien
van medewerkers helder in kaart gebracht en hoe deze zich verhouden tot de huidige mogelijkheden. Vervolgens
werken we gericht aan de gewenste ontwikkeling van medewerkers passend bij de doelen van MOVARE. Het
uitgangspunt hierbij is dat we proactief en preventief willen werken in het belang van medewerkers.
"Altijd op zoek naar vernieuwing"
Verbetering en vernieuwing zijn kernaspecten binnen een lerende organisatie. Om dit te realiseren zijn een
aanspreekcultuur en de professionalisering van medewerkers en leidinggevenden cruciaal. Ook wordt er
ondersteunend beleid ontwikkelend om directeuren en medewerkers hierin te ondersteunen. P&O ondersteunt en
adviseert directeuren bij de uitvoering van het integraal personeelsbeleid.
De gesprekkencyclus
Onze school wil 'in beweging', in ontwikkeling blijven.
Uitgangspunt bij te maken scholingskeuzes is het gezamenlijk vastgestelde beleid, zoals verwoord in dit schoolplan.
Kenmerkend voor de wijze waarop professionalisering vormgegeven wordt is, dat gebruik gemaakt wordt van ‘leren
van en met elkaar’ rechtstreeks gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Dit kan niet alleen invulling krijgen binnen het
team, maar zeker ook in samenwerking met collega’s van andere scholen.
Om bij de competentie-ontwikkeling van onze leerkrachten de vinger aan de pols te houden, zijn zes zaken qua
personeelsbeleid in onze school structureel verankerd.
a) Klassenbezoeken om na te gaan in hoeverre beleidsvoornemens en schooldoelstellingen worden gerealiseerd
b) Klassenbezoeken in het kader van competentie-ontwikkeling door het geven van feedback op het onderwijsgedrag
c) Functionerings- en beoordelingsgesprekken waarin waarin de bijdrage aan de onderwijsidentiteit en merkbelofte
aan de orde komen, naast welbevinden in het werk en leeropbrengsten
d) De persoonlijke competentie-ontwikkeling
e) Het opvangen en begeleiden van nieuw beginnende leerkrachten
f) Het jaarlijks opstellen van de nascholingsactiviteiten.
Professionele cultuur
Onze school heeft een groot doel gemaakt van het verder werken aan de professionele cultuur. Dat uit zich in het
voeren van een professionele dialoog, het verder benutten van kwaliteiten, kennis en expertise en waarin inhoudelijke
onderlinge feedback verder ontwikkeld wordt.
Onze leerkrachten geven samen vorm aan ons onderwijs en worden daarom steeds betrokken bij het ontwikkelen en
bijstellen van het beleid van de school.
Bekwaamheid
Onze school stelt alleen leraren aan die bevoegd zijn, zij ontwikkelen zich verder in hun bekwaamheid. De leraren
houden hun eigen ontwikkeling bij in hun eigen digitale omgeving (als belangrijk onderdeel van het
bekwaamheidsdossier). De schoolleider is geregistreerd schoolleider. De school bezit verder een aantal
gediplomeerde / gecertificeerde specialisten op verschillende terreinen.
Begeleiding
Nieuwe leraren krijgen een mentor. In hun taakbeleid wordt rekening gehouden met hun start als leraar. Nieuwe
collega's worden op de hoogte gesteld van de missie, visie en doelen van de school. Daarvoor gebruiken we
borgingsdocumenten bij de verschillende ontwikkeldoelen.
Daarnaast heeft Movare een startersbeleid dat een plek heeft in het strategisch beleidsplan van de stichting.
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Taakbeleid
Op onze school stelt het team jaarlijks samen een werkverdelingsplan op. Daarin worden afspraken gemaakt over: De
verdeling van lessen en groepen; de verhouding tussen lesgevende en overige taken; de tijd voor voorwerk en
nawerk; welke taken het team doet, de verdeling en tijd daarvoor; de tijd binnen en buiten de klas voor
onderwijsondersteunend personeel; pauzes; aanwezigheid; besteding van de werkdrukmiddelen.
Vóór de zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer aan de hand van dit plan schriftelijke afspraken
gemaakt over het aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de
professionalisering en overige taken.
Scholing
Scholingswensen komen aan de orde bij de ontwikkel- en functioneringsgesprekken. Persoonlijke scholing is bij
voorkeur gericht op de doelen die passen bij de identiteitsverdieping / ontwikkeldoelen van de school of
schoolorganisatie.
Daarnaast organiseert en faciliteert het MT teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van
de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. Iedereen is daarbij aanwezig. Alle scholing wordt verwerkt
in de normjaartaak.

Kwaliteitsindicatoren
1.

De school beschikt over een missie

2.

De school beschikt over onderwijskundige doelen

3.

De school beschikt over taakbeleid

4.

De school beschikt over ziekteverzuimbeleid
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11 Organisatiebeleid
De schoolleiding
Onze school is een van de 46 scholen van onderwijsstichting Movare. De directeur geeft, bijgestaan door het
managementteam - onder eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur - leiding aan de school. De directeur
is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid.
De directie wordt bijgestaan door twee MT leden (de coördinator bovenbouw en de coördinator onderbouw), twee IBers (een IB-er onderbouw en een IB-er bovenbouw) en een ICT- coördinator. De school heeft de beschikking over een
leerlingenraad, een ouderraad en een MR. Op Stichtingsniveau is er een GMR.
Groeperingsvormen
Onze school wil deze schoolplanperiode gebruiken om onze groeperingsvorm anders te organiseren, door leerlingen
in te delen in heterogene en/of homogene stamgroepen, die samen een unit vormen. Meerdere leerkrachten zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor de leerlingen in de unit. Er wordt op momenten van de dag groepsoverstijgend
samengewerkt. De basisgroep/ stamgroep blijft voor ons een belangrijke groeperingsvorm waarin kinderen in een
veilige, kleinschalige omgeving onder begeleiding van een vaste leerkracht altijd “thuiskomen”.
Op dit moment gaat de school nog uit van een jaarklassensysteem met parallelklassen waarbij in de rekenlessen het
klassenverband wordt doorbroken.
Lestijden
Op onze school hanteren we de volgende lestijden voor groepen 5 t/m 8: we starten ’s morgens om 8.30 uur en
hebben middagpauze van 12.00 - 13.00 uur. Kinderen die overblijven eten van 12.00 - 12.15 uur in de klas.
’s Middags is er les van 13.00– 15.00 uur. Op woensdag zijn de tijden: 08.30 – 12.30 uur. Voor de groepen 1 t/m 4
gelden dezelfde lestijden, alleen op vrijdag hebben zij les van 8.30 – 12.00 uur.
Schoolklimaat
Het welbevinden van het kind vinden wij een belangrijke voorwaarde om kinderen zich te laten ontwikkelen. Daarom
werken wij samen aan een veilige en uitdagende leeromgeving, waarin alle kinderen erkend en gewaardeerd worden
zoals zij zijn. Respect en Samenwerking zijn waarden die hier nadrukkelijk mee te maken hebben en terug te zien zijn
door de hele school. Ouders helpen, denken en leven mee met ontwikkelingen binnen onze school en we zoeken de
samenwerking op met alle (kind)partners. Ook het concept van de beweegschool draagt bij aan dat welbevinden.
Veiligheid
In het kader van veiligheid beschikt de school over twee aandachtsfunctionarissen die de interne procedure van de
school m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling bewaken.
We bieden schoolbreed de Kanjertraining aan. Het doel daarvan is het stimuleren van sociaal vaardig gedrag en het
voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken
gedrag. Er is een Kanjercoördinator aangesteld. Zij is tevens preventiemedewerker.
Haar taken zijn vastgelegd in een functie-omschrijving. De school waarborgt de sociale, fysieke en psychische
veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Dit is terug te vinden in het Veiligheidsplan dat structureel
geëvalueerd en bijgesteld wordt.
Registraties
De school beschikt over een registratiesysteem: de leerkrachten registreren ongevallen en incidenten. De
preventiemedewerker analyseert jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de leraren en stelt, in overleg met
de directie, op basis daarvan verbeterpunten vast.
Preventie
De school beschikt over de Kanjertraining als methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. We hanteren de vijf
basisregels als uitgangspunt voor onze regels in school: We vertrouwen elkaar & We helpen elkaar ; we werken
samen; we hebben plezier; we doen mee. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen
om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). In het leerlingvolgsysteem Kanvas
houden we de resultaten bij.
Op het gebied van veiligheid heeft de school een preventiemedewerker, die minimaal tweemaal per jaar geplande en
ongeplande ontruimingsoefeningen organiseert. De preventiemedewerker is samen met de directie verantwoordelijk
voor de bijstelling van het schoolveiligheidsplan, daarbij rekening houdend met de aanbevelingen uit de resultaten van
een risico-analyse.
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Monitoring
De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst
die valide en betrouwbaar is. De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie. Ouders en leraren worden minimaal
eenmaal per schoolplanperiode bevraagd op veiligheid. De uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van
verbeterpunten.
Beoordeling
De veiligheid van de leerlingen wordt jaarlijks gemeten in groep 5 t/m 8 met behulp van Kanvas.
Informatie veiligheid
De stichting beschikt over een klachtenregeling, een klachtencommissie en vertrouwenspersonen. De school beschikt
ook over twee vertrouwenspersonen. In de schoolgids worden ouders geïnformeerd over aspecten van sociale
veiligheid. De school beschikt over negen BHV'ers.
Samenwerking
De kwaliteit van de samenwerking met relevante partners is van een hoog niveau. Allereerst omdat de school
informatie uitwisselt met de voorschoolse voorzieningen, voorgaande scholen en vervolgscholen met als doel het
realiseren van een doorgaande leerlijn. Hierbij zoekt de school ook bewust naar de samenwerking met ouders.
Onze school hecht veel waarde aan goede contacten met ouders. Onze ouders helpen, leven en denken mee met de
ontwikkelingen binnen onze school.
Daarnaast werkt de school intensief samen met haar ketenpartners. de werkwijze van onze school, waarbij, in het
belang van de leerling, verbinding is gecreëerd tussen het onderwijs en de externe zorgondersteuning, heeft model
gestaan voor het 'knooppunt' dat vanuit het samenwerkingsverband in de regio werd uitgezet. Door deze intensieve
samenwerking zijn we in staat onze ambitie op het gebied van het bieden van zorg waar te maken.
Ook binnen het project 'de beweegschool' is er sprake van een goede samenwerking tussen de school, de
pedagogische medewerkers van de opvangorganisatie en de overblijfouders.
Tot slot vindt er een goede samenwerking plaats met de scholen om ons heen. Een voorbeeld van deze
samenwerking is uitgewerkt in de paragraaf 'samenwerken met andere basisscholen in Schaesberg'.
Uitstroom naar VO
We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het type voortgezet onderwijs dat bij ze past. Wij
hechten daarom veel waarde aan een 'warme overdracht' en goed contact met de scholen waaraan we leerlingen
leveren. Ook na de overstap naar het voortgezet onderwijs blijven wij de vorderingen van onze oud-leerlingen volgen
en daarmee de kwaliteit van onze advisering monitoren.
Privacy
Onze school vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Algemene
Verordening Gegevensbescherming vormt het uitgangspunt van ons privacybeleid.
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het onderwijzen en begeleiden van de
leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders/verzorgers
(zoals bij de inschrijving op de school). Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van de
scholen gegevens over de leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens.
Ons uitgangspunt is dat medewerkers niet méér inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt
noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk. We hanteren de wettelijke bewaartermijnen met
betrekking tot het bewaren en verwijderen van inschrijfgegevens en leerlingdossiers. De onderwijsstichting Movare
heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voorschoolse voorzieningen
Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met
Peuterspeelzaal 't Eikske, gelegen in ons gebouw. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het
onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg, begeleiding en deelname aan het
VVE-koppeloverleg. We onderhouden een goede relatie met de peuterspeelzaal en er is in alle gevallen van plaatsing
op de basisschool sprake van een warme overdracht.
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Opvang op school
Onze school beschikt over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse opvang in ons gebouw: BSO de Harlekijn
(Humanitas) is vanaf 07.30 uur open voor leerlingen (en ouders). De tussenschoolse opvang is uitbesteed aan
overblijfkrachten in samenwerking met pedagogisch medewerkers van Humanitas. We bieden via een keuzesysteem
kinderen gelegenheid om binnen het concept van de beweegschool deel te nemen aan sportieve of culturele
activiteiten tijdens de middagpauzes.
Momenteel hebben we te maken met twee aanbieders van naschoolse opvang, te weten BSO de Harlekijn
(Humanitas) en Sport BSO Eigenwijs. We zien de opvang (zowel voorschools, tussenschools en naschools) als één
van de (kind)partners waarmee we nauw willen samenwerken. We vinden het belangrijk dat kinderen de samenleving
leren kennen en ervaren en maken hierbij gebruik van onze omgeving en partners.
Samenwerking met andere basisscholen in Schaesberg
Onze school vindt het belangrijk dat leerkrachten samenwerken in een professionele cultuur, waarin elkaars
kwaliteiten, kennis en expertise benut worden. Dat gebeurt binnen school in wisselende samenstellingen, maar we
zoeken ook bewust de samenwerking op met andere (kind)partners op het gebied van opvoeding, onderwijs en
ontspanning op.
Een goed voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen de drie Schaesbergse basisscholen (Wereldwijs,
Schatgraver en Harlekijn). deze drie scholen hebben zich ten doel gesteld om deze schoolplanperiode te onderzoeken
hoe ze nog beter kunnen samenwerken. Daardoor kan er nog beter onderscheidend onderwijs gegeven worden, wordt
de werkdruk verlaagd, leren wij van en met elkaar en versterken wij onze school-eigenheid, uitdrukkelijk zonder daarbij
onze eigen identiteit te verliezen.
Praktijkvoorbeelden daarvan zijn een pilot rondom een gezamenlijk vervangingsfonds en gezamenlijk georganiseerde
studiemiddagen en/of praktijkbezoeken.
Bevorderen gezond gedrag - beweegschool
Sinds november 2015 neemt OBS Harlekijn als beweegschool deel aan het project de Gezonde Basisschool van de
Toekomst (GBT). Aanleiding tot onze deelname is dat we kansen zagen om onze kinderen gezonder te laten
opgroeien en dus lekker in hun vel zitten. Een andere aanleiding was onze zoektocht naar een versterkt aanbod
tijdens het overblijven, met ruimte voor keuzes daarin voor de kinderen.
Na bijna 4 jaar zien wij als school grote voordelen in het uitvoeren van het concept beweegschool met al zijn
activiteiten. Enerzijds blijkt uit wetenschappelijke onderzoek dat de kinderen inderdaad lekkerder in hun vel zijn gaan
zitten (BMI is gezakt). Anderzijds merken we meer rust in school omdat kinderen meer uitgedaagd worden door
begeleide activiteiten waardoor er minder verveling en daardoor minder ruzies ontstaan. Daarnaast worden de
beweeg- en creatieve talenten verder ontwikkeld en gestimuleerd. De kinderen werken samen en leren van en met
elkaar in speelse situaties. Daarnaast zijn de kinderen over het algemeen ‘s middags fitter en kunnen ze leerstof beter
op nemen.
Eind 2019 zal het project afgerond worden en daarmee zullen ook de projectgelden die met name vanuit de provincie
versterkt worden, stoppen.
Als school moeten wij nu bepalen hoe we verder kunnen en willen gaan als beweegschool na de projectperiode. Wij
vinden het belangrijk om gezond gedrag bij onze kinderen te blijven stimuleren en daardoor bij te dragen aan een
stukje welzijn.
Hoe we verder gaan, hangt voor een heel groot deel af van de financiële middelen die wel of niet ter beschikking
komen na de projectperiode. In het schooljaar 2019-2020 gaan we afhankelijk van een aantal mogelijke scenario’s
samen met het team en ouders bepalen hoe wij de gezonde basisschool van de toekomst verder gestalte gaan
geven.

Schoolplan 2019-2023

21

OBS Harlekijn

Kwaliteitsindicatoren
1.

De leraren dragen met behulp van leer- en hulpmiddelen toe aan een uitdagende leeromgeving

2.

De school onderhoudt functionele contacten met begeleidingsdiensten, hogescholen (opleidingen voor leraren)
en pedagogische centra

3.

De school participeert actief binnen een samenwerkingsverband en andere netwerken in de regio

4.

De inzet van financiële middelen is gerelateerd aan het strategisch beleid

5.

De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6)

3,75

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1)

3,82

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3)

3,67

Bijlagen
1. Schoolgids 2019-2020
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12 Financieel beleid
Algemeen
Alle baten van de school worden integraal toegerekend. De scholen krijgen derhalve waar ze recht op hebben. De
omvang van de baten wordt met name bepaald door de leerlingaantallen.
Een gedeelte van deze baten wordt afgeroomd ter dekking van bovenschoolse activiteiten. Gedacht kan worden aan
afdrachten ten behoeve van personele lasten van het MOVARE-bureau en de vervangingspool,
bedrijfsgezondheidszorg, onderhoud gebouwen, administratiekantoor, licenties, netwerkbeheer en dergelijke. De
ruimte die resteert kan vrij door de scholen ingezet worden. Hierbij dienen de intern geformuleerde spelregels van
MOVARE gerespecteerd te worden.
Het geheel van baten en lasten wordt vertaald in een meerjarenbegroting van de school. De school kijkt hierbij vier
schooljaren vooruit. Belangrijk hierbij is het principe van “een sluitende begroting”. Plannen die verwoord staan in het
schoolplan zullen derhalve getoetst moeten worden op de financiële haalbaarheid (meerjarig). Periodiek wordt de
actuele stand van zaken gemonitord en gerapporteerd.
Rapportages
Jaarlijks bespreken de directeur en de afdelingen P&O en financiën de financiële positie van de school in
begrotingsgesprekken. Een aantal malen per jaar wordt ook verslag gedaan met betrekking tot de uitgaven voor
personeel en ziekteverzuim. Samen controleren zij dit overzicht met het ‘uitputtingsoverzicht’.
Sponsoring
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige
doelstellingen van onze school. Er mag geen schade worden berokkend aan de
geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het
onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met
het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag
niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
Tevens zijn de volgende principes van kracht:
- Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl
van leerlingen;
- Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid;
- De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed
hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen;
- De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van
sponsoring.
Begroting
De begroting wordt jaarlijks voor het komende schooljaar op voorstel van de algemeen directeur vastgesteld. De
schoolleiding mag hierin keuzes maken en voorstellen doen, vanuit hun visie. De vastgestelde begroting is
taakstellend voor de algemeen directeur en de directeuren van de scholen. Dat betekent dat in principe geen uitgaven
kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is toegestaan, mits geen geweld
wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee een belangrijk sturingselement
geworden.
Huisvesting
Het schoolgebouw vormt een vertaalslag van een visie op leren en ontmoeten waarbij wordt gestreefd naar
gezamenlijke huisvesting met andere kindpartners. Voorbeelden zijn BSO de Harlekijn, de peuterspeelzaal en het
gebruik door verenigingen van ons gebouw. De kwaliteit van het schoolgebouw is vanzelfsprekend van belang voor de
kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving van leerlingen. Een duurzaam gebouwd en ingericht schoolgebouw
draagt bij aan een breder bewustzijn van het gebruik van duurzame en schaarse materialen, het scheiden van afval en
het gebruik van energie. Duurzaamheid niet alleen een gebouwelijk en technisch vraagstuk, maar evenzeer een
onderwijskundig en pedagogisch vraagstuk.
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Kwaliteitsindicatoren
1.

De schoolleiding kan binnen het bestuurlijk beleid, begrotingen en procedures – de personele en materiële
middelen zo inzetten dat de visie en doelen van de school optimaal worden nagestreefd.

2.

De schoolleiding beheert de financiën effectief, doelmatig en rechtmatig

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).
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13 Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
OBS Harlekijn werkt op een cyclische wijze aan de verbetering van haar onderwijs. We gebruiken daarbij de cyclus
onderzoeken - ontwerpen - prototypen - conceptualiseren. Ieder jaar stellen we een jaarplan op, vanuit dit schoolplan,
met onze verbeterdoelen.
De keuze voor verbeteronderwerpen is gebaseerd op onze visie en missie en de eerder beschreven grote doelen voor
de vier jaar. Hulpmiddel zijn daarbij eigen evaluaties van zowel de opbrengsten, het onderwijsleerproces, het
schoolklimaat als de veiligheid. Bij de beoordeling van onze kwaliteit gebruiken we ook externen, zoals de
klankbordgroep ouders, de leerlingenraad, het auditteam van Movare en onderzoeken als de schoolfoto,
medewerkersonderzoek, WMK quickscan en de bevindingen van de inspectie.
Alle leraren zijn verdeeld over de diverse werkgroepen, gekoppeld aan hun interesse en/of talenten. De werkgroepen
nemen het team mee in ontwikkelingen op diverse terreinen. Daarnaast wordt het team op een transparante manier
zoveel mogelijk betrokken bij het ontwikkelen van beleid vanuit de gezamenlijk geformuleerde visie. Deze werkwijze
zorgt voor een breed draagvlak in het team.
Onze school heeft zich deze schoolplanperiode ten doel gesteld om een meet-en borgingsinstrument te ontwikkelen
waarmee we kwaliteit in kaart brengen.
Leiderschap
Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren
van onze persoonlijke als teamkwaliteit. Dat vraagt om eigenaarschap van al onze collega's. Nieuwe ontwikkelingen
en beleid worden met en mede door het team vormgegeven. Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze
visie, missie en merkbelofte.
Inspectie
Onze school heeft op 12 en 13 mei 2016 een schoolbezoek gehad van de inspectie. We beschikken over een rapport
met de bevindingen (zie bijlagen). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school
op orde is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende).
Op 27 november 2017 werd de school nog eens bezocht door de inspectie in het kader van een vierjaarlijks
onderzoek naar bestuur en scholen . Ook dit rapport met bevindingen is terug te lezen (zie bijlagen).
Quick Scan
De Quick Scan (WMK-PO) is conform onze meerjarenplanning (zie schoolplan 2015-2019) afgenomen in april 2019.
De gemiddelde score was: 3,64.
Meerjarenplanning
Onze meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg van deze schoolplanperiode is gebaseerd op onze ontwikkelpunten
richting kindgericht onderwijs, zoals beschreven onder het kopje 'Onze visie op lesgeven'. Het schoolplan krijgt een
concrete uitwerking in de jaarplannen. In het schoolondersteuningsprofiel geven we aan aan welke ondersteuning we
nu aan de leerlingen kunnen bieden en waarheen onze school zich ontwikkelt.
Kwaliteit op schoolniveau start met het kennen van de populatie (leerlingen, ouders, opvoedingsklimaat thuis en de
pedagogische kwaliteit van de omgeving). Een jaarlijkse populatie analyse geeft de school houvast in het maken van
pedagogisch- didactische keuzes, keuzes in aanbod, ondersteuning etc.
Periodiek houden we een leerling- en oudertevredenheidspeiling. Naast de populatie analyse geven deze metingen
een aanvullend beeld over de perceptie en de verwachtingen van de schoolpopulatie.
Onder andere op basis van de kennis, de verwachtingen en de perceptie van de populatie, maken we keuzes voor ons
aanbod en hun pedagogisch / didactisch handelen. Dit dagdagelijkse handelen mondt uit in methodische toetsen (en
eventueel observaties).
Daarnaast maakt de school gebruik van de afname van de Quick Scan, vragenlijsten schoolfoto, medewerkersonderzoek Movare, bevindingen inspectie en gegevens uit functionerings-en beoordelingsgesprekken om (als team)
actiepunten vast te stellen die worden opgenomen in ons jaarplan.
Periodiek objectiveert onze school haar beeld met behulp van genormeerde toetsen van het Cito LOVS, waar nodig
aangevuld met andere genormeerde testen. In groep 8 wordt hier de Route 8 Eindtoets aan toegevoegd.
Zowel de LOVS toetsen als de Eindtoets worden geanalyseerd en geëvalueerd. Dit leidt waar nodig tot het aanpassen
van het pedagogisch/didactisch handelen naar de leerling(en) of tot bijstelling van het leerkrachthandelen in het
algemeen. Deze aanpassingen worden vastgelegd in cyclische verbeterplannen. Parnassys vormt de administratieve
ruggengraat van onderwijs en onderwijskwaliteit. Gegevens over populatie, didactisch en pedagogisch handelen,
aanbod, toetsresultaten, analyses en verbeterplanning worden bijgehouden en ontsloten.
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Kwaliteitsindicatoren
1.

De school heeft inzicht in de verschillen in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie

2.

De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1)

3

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2)

3,45

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3)

3,2

Quickscan medio 2019 - Kwaliteitszorg

3,27

Aandachtspunt

Prioriteit

Professioneel zichtbaar maken en borgen van resultaten

hoog
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14 Basiskwaliteit
Basiskwaliteit
Onze school levert basiskwaliteit gelet op het toezichtkader van de inspectie.
De inspectie voerde medio 2016 een uitgebreid kwaliteitsonderzoek uit en OBS Harlekijn was begin 2018 een van de
bezochte scholen in het vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en scholen van Movare door de inspectie. De
bevindingen zijn terug te lezen in de bijlagen. Op basis van deze bezoeken en interne metingen stellen we actiepunten
vast die we verwerken in onze jaarplannen.
Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Quickscan medio 2019 - Afstemming

3,75

Quickscan medio 2019 - Pedagogisch Handelen

3,8

Quickscan medio 2019 - Schoolklimaat

3,85

Quickscan medio 2019 - Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten)

3,82

Aandachtspunt

Prioriteit

De school borgt de kwaliteit van haar leren en onderwijzen

hoog
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15 Onze eigen kwaliteitsaspecten
Onze eigen kwaliteitsaspecten
Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten. De verzameling van de eigen kwaliteitsaspecten
is opgenomen in een bijlage. De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten noemen we “parels”. Onze parels staan
vermeld in het hoofdstuk 5: Onze parels.
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16 Strategisch beleid
Strategisch beleid
De Onderwijsstichting MOVARE beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). Daarin worden de volgende
vijf inhoudelijke thema's verder uitgewerkt:
De leerlingen, de scholen en de onderwijsstichting
Onderwijs zou moeten gaan over proberen, ontdekken, creëren en genieten. Naast de waarde van
basisvaardigheden, ook ruimte maken voor intuïtief en ontdekkend leren en het ontwikkelen van een onderzoekende
houding. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, leergierig en op zoek naar sociale binding. Ze gedijen in een
omgeving waarin ze gezien, gehoord, begrepen en gewaardeerd worden. Zo’n omgeving noemen we inclusief, een
omgeving waar je mag zijn wie je bent, waar je mee mag doen en er als vanzelfsprekend bij hoort. Een sociale context
waarin veiligheid (fysieke en sociaal-emotionele veiligheid), geborgenheid en welzijn van elk kind, maar ook van de
groep als geheel de volle aandacht krijgt.
Het onderwijs laten aansluiten op de specifieke onderwijsbehoeften, talenten en mogelijkheden van de leerlingen biedt
hen de kans te laten zien wat ze echt in hun mars hebben. Opbrengsten zijn dan maximaal, zelfvertrouwen wordt
versterkt en het plezier in leren neemt toe.
Onderwijs is gericht op de brede ontwikkeling van de leerlingen zodat ze kansrijk zijn in de maatschappij van morgen
en daar een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Dit vraagt van het onderwijs zich nadrukkelijk te richten op
kwalificatie (kennis en vaardigheden), socialisatie (tradities en burgerschap in de wereld) en subjectivering
(autonomie, zelfstandig, kritisch en verantwoordelijk gedrag).
De medewerkers, de scholen en de onderwijsstichting
De medewerkers van de Onderwijsstichting MOVARE zijn het belangrijkste kapitaal van onze organisatie. De
leerkrachten zijn de spil in het onderwijsleerproces van de leerlingen. Het team formuleert onder leiding van de
schooldirecteur haar ambitie en de ontwikkelingsrichting. De schooldirecteur ondersteunt, faciliteert en bewaakt de
realisatie van het beleid. De medewerkers van het MOVARE-bureau ondersteunen vanuit hun expertise de scholen en
het College geeft leiding aan de gehele organisatie.
Een cultuur en context die alle medewerkers stimuleert tot professionalisering. Ontwikkelingskansen bieden, een
leeromgeving ontwerpen en medewerkers stimuleren en faciliteren stelt professionals in staat het beste van zichzelf te
laten zien en een waardevolle bijdrage te kunnen blijven leveren. Medewerkers zijn ook vooral zelf aan zet en
ontwikkeling kan ook een proces van vele kleine stapjes zijn.
De maatschappij is voortdurend in verandering en daarmee verandert ook de opdracht voor de school. Een
veranderende vraag aan de school stelt ook andere eisen aan onze medewerkers en vraagt tegelijkertijd een
intensieve samenwerking binnen teams, tussen scholen en met partners in hun omgeving. Deze ontwikkelingen
vragen om leiderschap dat ruimte maakt voor professionele ontwikkeling en tegelijkertijd eisen stelt aan de
medewerkers.
De ouders, de scholen en de onderwijsstichting
De school opereert niet in een vacuüm maar staat midden in de samenleving. Om optimaal te kunnen werken ten
einde de onderwijs- en ontwikkelkansen van een leerling zo ruim mogelijk te maken is de driehoek leerling-ouderschool van groot belang. In de relatie tussen ouders en school spreken we over ouderparticipatie en dan bedoelen wij
vooral het meedoen van de ouders in het onderwijsproces: leesvaders, knutselopa’s, begeleiders bij excursies,
bibliotheekmoeders etc. Meedoen versterkt de sociale verbinding en bevordert de betekenis van de
schoolgemeenschap. Medezeggenschap van ouders (mee mogen beslissen) is ook formeel geregeld en wij weten dat
daar een sterk positief effect van uitgaat. Ouderbetrokkenheid is de term die wij op dit moment gebruiken als we
werken aan een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school
vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van de leerling (Peter de Vries,
ouderbetrokkenheid 3.0). Het gaat dus om de ontwikkeling die de leerling op school doormaakt en hoe ouders door
intensief betrokken te zijn daar een positieve invloed op hebben.
Partnerschap vertrekt vanuit een duidelijkheid over elkaars rol en verantwoordelijkheid. Het uitspreken en delen van
elkaars verwachtingen aan de voorkant is van groot belang. Toegevoegde meerwaarde ontstaat als het partnerschap
wederkerig wordt ingevuld. Ouders zorgen voor een zo goed mogelijk startpositie van hun kinderen. De school is
verantwoordelijk voor het leren en voor de ontwikkeling in een veilige omgeving.
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De maatschappij, de wereld en de onderwijsstichting
De scholen en de onderwijsstichting zetten zich samen in voor optimale kansen voor alle leerlingen. Binnen onze
dynamische, snelle maatschappij willen wij ons onderwijs beter laten aansluiten bij de wereld van morgen. De school
is een omgeving waarin de leerlingen veilig opgroeien en ook weerbaarheid ontwikkelen. De scholen zijn stevig
verankerd in de buurt, in de wijk en in de (eu)regio. In deze leefwereld worden alle levensechte kansen benut die
ondersteunend zijn aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij willen invloed uitoefenen op en meewerken aan het
realiseren van een duurzame wereld, waarin openheid, eerlijkheid en duidelijkheid ten aanzien van onze ambities
voorwaardelijk zijn. Een democratische wereld waarin iedereen mag meedoen en iedereen ertoe doet. Wij gaan voor
een veelzijdig effect op de brede ontwikkeling van alle leerlingen. Soms meetbaar, soms schaalbaar maar altijd
merkbaar.
De kwaliteit, de scholen en de onderwijsstichting
Kwaliteit is een cruciaal onderdeel van elk proces binnen de school en de onderwijsstichting. Wij willen niet verrast
worden, zijn attent op ontwikkelingen en anticiperen tijdig. De schoolleiding vraagt een onderzoekende houding van
alle medewerkers en stimuleert hen die verder te ontwikkelen. Die medewerkers analyseren met grote regelmaat de
kwaliteit van hun eigen activiteiten, soms in het groot door toetsen te analyseren en vaak in het klein door te
reflecteren op hun eigen pedagogisch en didactisch handelen. De school/stichting gaat actief in gesprek met de
belanghebbenden en haar samenwerkingspartners en betrekt hen bij de kwaliteit van het onderwijs.
Voor de onderwijsstichting en haar scholen gaat het in de kern om de kwaliteit van het onderwijsleerproces (met de
opbrengsten, resultaten en effecten die we daarmee realiseren voor de leerlingen, de medewerkers, de ouders en de
maatschappij) en de kwaliteit van de pedagogische interactie. De centrale opdracht heeft alles te maken met de
toegevoegde waarde die wij voor de leerlingen willen realiseren. Kwaliteit is een zaak van iedereen, zit in de haarvaten
van alle medewerkers maar ook in de organisatie (kwaliteitscultuur) als geheel. Iedereen levert een bijdrage en voelt
zich eigenaar van de kwaliteitsontwikkeling. De betrokkenen bepalen gezamenlijk wat de gewenste kwaliteit is die de
scholen en de stichting willen leveren en wij realiseren ons dat de kwaliteitseisen steeds veranderen en ook steeds
hoger worden.
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17 Aandachtspunten 2019-2023
Thema

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Streefbeeld

Onze school heeft het onderwijsleerproces ingericht volgens onze visie
rondom kindgericht onderwijs.

hoog

Onze school werkt nauw samen met interne en externe stakeholders

gemiddeld

De kwaliteitscultuur op onze school kenmerkt zich als een professionele hoog
cultuur.
Als Gezonde Basisschool van de Toekomst stimuleren wij een gezonde
levensstijl bij onze leerlingen

hoog

Kindgericht onderwijs op maat

hoog

Kindgerichte rijke leeromgeving

gemiddeld

Kindgerichte toetsing en rapportage

gemiddeld

Kindgericht organisatiemodel

gemiddeld

Professioneel gedrag

hoog

Professioneel gebruik maken van expertise

gemiddeld

Professioneel zichtbaar maken en borgen van resultaten

hoog

Samenwerking stakeholders ouders versterken

gemiddeld

Samenwerking stakeholders omgeving/kindpartners versterken

gemiddeld

Samenwerking stakeholders scholen Schaesberg versterken

hoog

Verduurzaming GBT vervolg bepalen

hoog

Kindgericht zelfverantwoordelijk leren

hoog

PCA Kwaliteitszorg

Professioneel zichtbaar maken en borgen van resultaten

hoog

PCA Basiskwaliteit

De school borgt de kwaliteit van haar leren en onderwijzen

hoog

PCA
Onderwijskundig
beleid
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18 Meerjarenplanning 2019-2020
Thema

Verbeterdoel

PCA Onderwijskundig beleid

Kindgericht organisatiemodel
Professioneel gedrag
Professioneel zichtbaar maken en borgen van resultaten
Samenwerking stakeholders scholen Schaesberg versterken
Verduurzaming GBT vervolg bepalen
Kindgericht zelfverantwoordelijk leren

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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19 Meerjarenplanning 2020-2021
Thema

Verbeterdoel

PCA Onderwijskundig beleid

Kindgericht onderwijs op maat
Kindgerichte rijke leeromgeving
Professioneel gedrag
Professioneel gebruik maken van expertise
Professioneel zichtbaar maken en borgen van resultaten
Samenwerking stakeholders ouders versterken
Samenwerking stakeholders omgeving/kindpartners versterken
Samenwerking stakeholders scholen Schaesberg versterken
Kindgericht zelfverantwoordelijk leren

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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20 Meerjarenplanning 2021-2022
Thema

Verbeterdoel

PCA Onderwijskundig beleid

Kindgerichte toetsing en rapportage
Kindgericht organisatiemodel
Professioneel gebruik maken van expertise
Professioneel zichtbaar maken en borgen van resultaten
Samenwerking stakeholders ouders versterken
Samenwerking stakeholders omgeving/kindpartners versterken

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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21 Meerjarenplanning 2022-2023
Thema

Verbeterdoel

Streefbeeld

Onze school heeft het onderwijsleerproces ingericht volgens onze visie rondom kindgericht
onderwijs.
Onze school werkt nauw samen met interne en externe stakeholders
De kwaliteitscultuur op onze school kenmerkt zich als een professionele cultuur.
Als Gezonde Basisschool van de Toekomst stimuleren wij een gezonde levensstijl bij onze
leerlingen

PCA Onderwijskundig
beleid

Kindgerichte toetsing en rapportage
Kindgericht organisatiemodel
Professioneel zichtbaar maken en borgen van resultaten

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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22 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin:

00CG

Naam:

OBS Harlekijn

Adres:

Strijthagerweg 10

Postcode:

6372 AC

Plaats:

LANDGRAAF

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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23 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin:

00CG

Naam:

OBS Harlekijn

Adres:

Strijthagerweg 10

Postcode:

6372 AC

Plaats:

LANDGRAAF

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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