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1. Inleiding en Context 

 

De overheid is terughoudend in het bepalen van voorschriften aangaande de kwaliteit van scholen. Dit raakt 
immers de vrijheid van onderwijs. In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) komt expliciet ‘de kwaliteit van 
het onderwijs aan de orde. Het bevoegd gezag, en daarmee de scholen zelf, wordt verantwoordelijk gesteld 
voor het leveren van kwaliteit. 

Toen de WPO is opgesteld, heeft de overheid de school drie instrumenten in handen gegeven om kwaliteit in 
dialoog met elkaar planmatig te ontwikkelen. Deze instrumenten zijn: 

a. Schoolplan 
b. Schoolgids 
c. Klachtenregeling 

Het schoolplan 
Het schoolplan is een vierjarig beleidsdocument waarin de school de hoofdlijnen van het beleid beschrijft en de 
punten voor verbetering in de komende vier jaar aangeeft. Het is een intern verantwoordingsdocument waarin 
de school verantwoording aflegt over het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het geeft 
inzicht in de gemaakte keuzes en de gestelde prioriteiten voor het beleid dat binnen de school wordt gevoerd. 
Het schoolplan wordt eens in de vier jaar vastgesteld en behoeft de instemming van de gehele 
medezeggenschapsraad. Het wordt ter toetsing aan de inspectie gezonden. 

CBS De Brug beoogt met het schoolplan voor de periode 2015-2019, naast de wettelijke 
beleidsverantwoording, een dynamisch plan, gericht op de ontwikkeling van de school. We willen dit bereiken 
door aan te sluiten bij het strategisch meerjarenbeleidsplan van de SPCO Groene Hart en door de jaarplannen 
dynamisch te integreren. 

De schoolgids 
De schoolgids is een jaarlijks informatief document ten behoeve van ouders, waarin de school de werkwijze 
voor het komend jaar beschrijft en rapporteert over de bereikte resultaten. De gids wordt ieder jaar 
vastgesteld, behoeft de instemming van de gehele medezeggenschapsraad en wordt toegezonden aan de 
inspectie. 

De klachtenregeling 
De klachtenregeling geeft ouders de gelegenheid om formeel te reageren op datgene waarover zij ontevreden 
zijn. In dit kader ook ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs. De regeling draagt er toe bij dat de 
onvrede op de school aan de orde komt en er maatregelen ter verbetering worden getroffen. 
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2. Wettelijk kader 
 

De artikelen 8, 9 en 12 in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) zijn van belang bij het inrichten van het 
schoolplan. Een toelichting op de artikelen 8, 9 en 12 wordt hierna gegeven in relatie tot het ontwikkelen van 
een schoolplan voor CBS De Brug. Voor de volledige tekst van deze artikelen verwijzen we naar Internet: link 
naar artikel 8, link naar artikel 9, link naar artikel 12. 

Artikel 8  Uitgangspunten en doelstelling onderwijs 
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd 
op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke 
ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke 
vaardigheden. 
Het onderwijs gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, is mede gericht op het bevorderen van actief 
burgerschap en sociale integratie, en is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. 
Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de 
behoeften van de leerling. Zo nodig treedt het bevoegd gezag daarbij in overleg met: instanties voor jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, 
maatschappelijke ondersteuning en/of zorgaanbieders. 
Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel vast. 
De scholen gebruiken een leerling- en onderwijsvolgsysteem waaruit de vorderingen in de kennis en vaardigheden blijken op het niveau 
van de leerling, de groep en de school. Het leerling- en onderwijsvolgsysteem bevat toetsen die kennis en vaardigheden van de leerling 
meten op de terreinen, genoemd in het tweede lid. Deze toetsen voldoen aan het kwaliteitsoordeel van een door Onze minister 
aangewezen onafhankelijke commissie betreffende inhoudelijke validiteit, betrouwbaarheid en deugdelijke normering.  
De school voorziet in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra zorg behoeven en omtrent leerlingen die 
onderwijs volgen als bedoeld in artikel 165 
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen 
doorlopen; de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen; de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag 
worden verdeeld, tenzij afwijking van deze verdeling van belang is in verband met activiteiten in het kader van het voorkomen en 
bestrijden van onderwijsachterstanden. 
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen die in verband met ziekte thuis verblijven dan wel zijn opgenomen in een ziekenhuis, 
op adequate wijze voldoende onderwijs kunnen genieten. 
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van 
achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal, waarin ook door middel van vroegschoolse educatie kan worden 
voorzien. 

Artikel 9  De inhoud van het onderwijs 
Het onderwijs omvat, waar mogelijk in samenhang: zintuiglijke en lichamelijke oefening; Nederlandse taal; rekenen en wiskunde; Engelse 
taal; enkele kennisgebieden; expressie-activiteiten; bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer; bevordering 
van gezond gedrag. Bij de kennisgebieden wordt in elk geval aandacht besteed aan: aardrijkskunde; geschiedenis; de natuur, waaronder 
biologie; maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting; geestelijke stromingen. 
Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind van het basisonderwijs te 
bereiken doelstellingen hanteert. Kerndoelen geven een beschrijving van kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en 
vaardigheden. Indien de eerste volzin niet kan worden toegepast voor een leerling vanwege zijn handicap, wordt in het 
ontwikkelingsperspectief, bedoeld in artikel 40a, aangegeven welke vervangende onderwijsdoelen worden gehanteerd.  
Bij de verzorging van het onderwijs op basis van de kerndoelen voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde, neemt het bevoegd gezag, 
met inachtneming van artikel 8, eerste lid, de referentieniveaus Nederlandse taal en de referentieniveaus rekenen, bedoeld in artikel 2, 
tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, als uitgangspunt.  

Artikel 12 Schoolplan  
Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt 
gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 
Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en van de door het bevoegd 
gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs in een onderwijsprogramma. Daarbij wordt tevens het 
schoolondersteuningsprofiel betrokken. 
Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk geval maatregelen met betrekking tot 
het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid. 
Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs omvat in elk geval: de wijze waarop het 
bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd, de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter 
verbetering van de kwaliteit nodig zijn, en maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid 
onderhoudt. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/1/Artikel8/geldigheidsdatum_20-03-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/1/Artikel8/geldigheidsdatum_20-03-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/1/Artikel9/geldigheidsdatum_20-03-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/1/Artikel12/geldigheidsdatum_20-03-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelIV/Afdeling10/Artikel165/geldigheidsdatum_20-03-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/4/Artikel40a/geldigheidsdatum_20-03-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/1/Artikel8/geldigheidsdatum_20-03-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027679/geldigheidsdatum_20-03-2015#Artikel2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027679/geldigheidsdatum_20-03-2015#Artikel2
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3. Proces en bronnen 
 

3.1. Procesbeschrijving 
 
Het team van CBS De Brug is gedurende het gehele schooljaar 2014-2015 meegenomen in het proces van de 
totstandkoming van het Strategisch Meerjarenplan. Zij heeft o.a. tijdens de zgn. whitepaper sessie kunnen 
nadenken over de verschillende thema’s van het nieuwe SMP. Er zijn twee sleutelfiguren bij elke SMP 
bijeenkomst geweest, zij functioneerden als ‘linking pin’ richting het team. Alle teamleden hebben de stichting 
brede studiedag bijgewoond. 
De directie van de school heeft vervolgens de tekst van het schoolplan opgesteld en dit getoetst bij het 
voltallige team. De MR heeft ingestemd met het plan.  

3.2. Geraadpleegde bronnen 
Bij de ontwikkeling van het schoolplan 2015-2019 zijn de volgende bronnen gebruikt:  

Literatuur 
- Ouderbetrokkenheid 3.0 (2014 – Peter de Vries) 
- Wat werkt op school (2012 – Robert J. Marzano) 
- De kunst en Wetenschap van het lesgeven (2012 - Robert J. Marzano) 
- Wat werkt: Pedagogisch handelen & klassenmanagement (2012 – Robert J. Marzano) 

Andere bronnen 
- Inspectierapport 4-jaarlijks bezoek – mei 2011 
- Meerjaren investeringsplan onderwijsleerpakket en ICT 
- Trendanalyses kernvakken rekenen, taal, spelling uit Cito LVS 
- Resultaten ouder- en leerlingenquêtes 
- Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2014 
- Schoolondersteuningsprofiel 2015 (SOP) 
- Profileringsstatement 2014 
- Strategisch meerjarenplan SPCO Groene Hart 
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4. Beschrijving van de beleidsdomeinen (art.12 WPO) 

4.1. Onderwijskundig beleid 
Het onderwijskundig beleid van de scholen van de SPCO het Groene Hart omvat in ieder geval de wettelijke 
opdrachten zoals deze verwoord zijn in art. 8 en art. 9 van de WPO.  

Ons onderwijs wil ‘voorbereiden op het leven’. Dat richt zich op het verbreden in plaats van het versmallen van 
het curriculum, het ontwikkelen van karakter, het appèl doen op meervoudige intelligentie en het aanleren van 
vaardigheden (onder andere kritisch denken, creativiteit, ondernemerschap en samenwerken). In de vorige 
beleidsperiode zijn we bezig geweest met het verbeteren en op peil houden van onderwijsopbrengsten 
(‘opbrengstgericht werken). In de komende beleidsperioden willen we de goede resultaten vasthouden en 
tevens óók meer aandacht besteden aan de persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen dan voorheen. We 
doen dat binnen het perspectief van ‘21e eeuwse educatie’. We willen meer naar het zgn. ‘diep’ leren. We 
bedoelen hiermee vormen van onderwijs die een beroep doen op het denk- en leervermogen van (groepen) 
leerlingen om kennis en kunde op te doen en hun vermogen om complexe problemen ook zonder al te veel 
sturing (al dan niet met behulp van ICT) zelf te leren oplossen. 21e eeuwse educatie daagt leerlingen uit om op 
een actieve manier kennis en vaardigheden te exploreren en persoonlijkheid en karakter te ontwikkelen, zodat 
zij kunnen omgaan met de complexiteit van de huidige wereld en met het onbekende van de toekomstige 
wereld. Het onderwijs biedt leerlingen het bouwen aan zelfvertrouwen, kritisch denken, samenwerken en 
betekenisvol leren, zodat zij in aanraking komen met het leren van waarden, attitudes en mindsets die hen 
ondersteunen gedurende de rest van hun leven. 

De te realiseren doelen voor (onderwijskundig) beleid op stichtingsniveau staan verwoord in de bijlage van het 
Strategisch Meerjarenplan 2016-2020 van de stichting.  

CBS De Brug: 
In ons onderwijs gaan wij uit van de onderwijsbehoeften van kinderen. Hierop wordt het lesstofaanbod 
afgestemd. Het lesstofaanbod van De Brug is dekkend voor de kerndoelen. De methoden die wij hierbij 
gebruiken, zijn: 

 Onderbouwd: groepen 1 en 2 

 Rekenen/Wiskunde: Wereld in Getallen 4 (groepen 1 en 2: aanvullend op Onderbouwd, groepen 3 t/m 
8) 

 Taal: Taal Actief 4 (groepen 4 t/m 8) 

 Technisch lezen: Lijn 3 (groep 3) en Strategische lezen (groepen 4 t/m8) 

 Begrijpend lezen: Grip op lezen (groepen 4 t/m 8) 

 Schrijven: Klinkers (groepen 3 en 4, wordt gefaseerd ingevoerd) 

 Sociaal Emotionele Vorming: Kanjertraining  
 
Sinds 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs van kracht. Passend Onderwijs is een andere manier van 
denken waarbij mogelijkheden voorop staan in plaats van beperkingen. Niet de vraag ‘wat heeft dit kind?’ maar 
‘wat heeft dit kind nodig?’ staat centraal. Reguliere basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs 
zullen nauwer samenwerken met als doel passende ondersteuning te bieden zodat kinderen zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. CBS De Brug maakt in dit kader onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Midden 
Holland. 
 
Onze school biedt een programma voor 4- tot 12-jarige kinderen. De programma’s vormen in pedagogisch, 
didactisch, onderwijskundig en sociaal-emotioneel opzicht een doorgaande lijn. Wij bepalen systematisch de 
vorderingen en de ontwikkeling van de leerlingen. Door het hanteren van een leerlingvolgsysteem, waarin 
methode onafhankelijke toetsen zijn opgenomen, worden de vorderingen in beeld gebracht. We maken 
daarvoor onder andere gebruik van het Cito LOVS. Er wordt gewerkt in drie niveaus: de basisgroep, de 
verlengde instructie groep en de plusgroep. Voor deze groepen worden doelen en een aanpak vastgesteld in 
het groepsplan.  
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Leerlingen die het standaard programma om welke reden dan ook niet kunnen volgen, hebben recht op extra 
zorg. Dit geldt ook leerlingen die naast of in plaats van het reguliere programma meer of ander uitdagend 
aanbod nodig hebben. Wij gaan ervan uit dat kinderen verschillen: zich ontwikkelen in hun eigen tempo en 
ieder doet dat op eigen wijze. 
In het kader van passend onderwijs heeft de Brug een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Daarin is 
verwoord in welke basiszorg De Brug standaard kan voorzien, zijnde onder andere dyslexiezorg, 
dyscalculiezorg, zorg m.b.t. ADHD en dergelijke. Mogelijkheden voor extra ondersteuning zijn in het 
schoolondersteuningsprofiel verwoord. Het SOP staat op de website van de school en is bijlage bij dit 
schoolplan.  
Wanneer ouders twijfelen over de mate waarin zorg passend is binnen de basisondersteuning, gaan zij hierover 
in gesprek met de school. Het schoolondersteuningsprofiel is hierbij leidend. 

4.2. Personeelsbeleid 
Personeelsbeleid wordt op stichtingsniveau voorbereid, ontwikkeld en daarna vastgesteld. Dit geldt zowel voor 
wettelijke opdrachten, bijvoorbeeld het document ‘Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de 
schoolleiding’, als voor eigen keuzen binnen personeelsbeleid.  

Binnen het perspectief van het thema ‘21e eeuwse educatie’ betekent een uitspraak als ‘de leraar doet ertoe’ 
een oproep aan leraren om goed en uitdagend les te geven, om leerlingen te betrekken bij hun eigen leerproces 
en hen voor te bereiden op hun leven in plaats van hen voor te bereiden op toetsen en beoordelingen. De rol van 
de leraar raakt de kern van het onderwijs. Het gaat daarbij om een rijkere interactie tussen leraar en leerling – 
of anders gezegd over het ‘aanraken van harten en het boeien van de geest.’ Deze ontwikkeling vraagt om een 
focus van leraren die verder gaat dan alleen de voorbereiding op toetsen. Deze ontwikkeling betekent ook iets 
voor leiderschap op alle niveaus. Leiders horen goed geïnformeerd, zelfverzekerd en ondersteunend te zijn. 
Directieleden enthousiasmeren en stimuleren hun leraren en geven hen de ruimte  om nieuwe benaderingen uit 
te proberen. Eigenaarschap voor de bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen is daarbij een belangrijke 
voorwaarde. Leraren houden daarbij de focus op de gewenste resultaten in het onderwijs. Zij zorgen tevens voor 
een gezonde balans in hun onderwijs tussen cijfers en onderscheidingen en ‘dieper’ leren waarmee leerlingen 
zich voorbereiden op een zelfstandig leven. Een leraar bereidt de leerling voor op de rest van zijn of haar leven, 
niet alleen op het behalen van resultaten op toetsen. 

De te realiseren doelen voor (personeels)beleid op stichtingsniveau staan verwoord in de bijlage van het 
Strategisch Meerjarenplan 2016 tot en met 2020 van de stichting. 

CBS De Brug: 
Binnen SPCO maken we gebruik van verschillende gespreksvormen die één samenhangend geheel vormen. De 
verschillende gespreksvormen maken deel uit van de ‘gesprekkencyclus’.  De medewerker is zelf 
verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling. De (adjunct) directer  voert het POP‐gesprek. De (adjunct) 
directeur voert functioneringsgesprekken. De directeur/het bestuur voert beoordelingsgesprekken.   
Naast SPCO-brede documenten waarin het beleid met betrekking tot de professionele ontwikkeling van het 
personeel staat beschreven, hanteert de Brug een nascholingsplan dat jaarlijks wordt opgesteld. Daarbij wordt 
prioriteit gegeven aan teamscholing in relatie tot het realiseren van schooldoelen. 
De scholingsbehoefte wordt periodiek geïnventariseerd, onder andere op basis van aanwezige kwaliteiten in 
het team en aan de hand van opbrengsten, groepsbezoeken en lesobservaties in samenhang met de 
functioneringsgesprekken en kwaliteitszorginstrumenten (interne en externe analyse). 
Schooldoelen om schoolontwikkeling te realiseren zijn opgenomen in het jaarplan en worden geëvalueerd in 
het jaarverslag en vervolgens verantwoord naar het bevoegd gezag en de MR. De ouders worden daarover 
geïnformeerd via de schoolgids en de website van de school.  
 
In het taakbeleid sluiten wij zoveel als mogelijk aan bij de talenten van de leerkrachten, zodat leerkrachten 
datgene doen waar ze goed in zijn en wat ze energie geeft. 
De geringe omvang van het team leent zich ervoor om gezamenlijk leerprocessen te doorlopen, zoals de 
implementatie van een nieuwe methode. De komende 4 jaar willen we insteken op het bewust delen van 
kennis en vaardigheden. Het leren van elkaar komt ook tot uitdrukking in de omgang met studenten: zij kunnen 
van het team leren, maar het team kan ook van hen leren. Hierbij maken wij gebruik van nieuwe werkvormen 
zoals het schooltournee.  
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4.3. Beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs  
Het beleid is ingericht om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen duurzaam te garanderen. De werkwijze, 
de instrumenten en de garantie voor kwaliteit vanuit de vorige beleidsperiode blijven van kracht in de komende 
beleidsperiode. Samengevat gaat het om aandacht voor professionele cultuur, sterke leidinggevenden en goede 
communicatie.  

In de komende beleidsperiode leggen we binnen de stichting en haar scholen meer nadruk op werken vanuit 
‘gedeeld’ leiderschap. Binnen een team, oftewel een professionele (leer)gemeenschap, zijn er meerdere leiders. 
We delen leiderschapsactiviteiten zowel binnen als buiten de stichting. Bij gedeeld leiderschap wordt al het 
werk erkend dat bijdraagt aan leiderschap in de praktijk. Hierbij maakt het niet uit of het werk gedaan is door 
een erkende leider (vanuit de functie) of door een ander. Door collectieve ervaringen te delen, kunnen we het 
onderwijs aan onze leerlingen verbeteren. We stimuleren en begeleiden leerlingen in eigenaarschap. We 
erkennen dat leerlingen verschillende interesses en manieren van leren hebben.  

We formuleren een brede visie op leren, gebaseerd op inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, die aansluit bij 
de stichting en ruimte laat voor verschillen tussen leerlingen. Door middel van deze visie op leren, het bewust 
gebruik maken van bewezen didactische strategieën en differentiërende pedagogieën ondersteunen we 
leerlingen in hun leerproces. ICT biedt ondersteuning bij maatwerk voor leerlingen, maar het is slechts een 
hulpmiddel om te komen tot goed en uitdagend onderwijs voor elke leerling binnen SPCO.  

De te realiseren doelen voor (kwaliteits)beleid op stichtingsniveau staan verwoord in de bijlage van het 
Strategisch Meerjarenplan 2016-2020 van de stichting.  

‘Kwaliteit’ beschouwen we binnen de stichting als het halen van realistische doelen. Dat betekent, dat wij 

kwaliteit van het onderwijs zien als iets waarover alle betrokkenen in en waar nodig buiten de school (bevoegd 

gezag, schoolleiding, personeel, leerlingen, ouders en externen) steeds met elkaar in gesprek gaan en waarover 

zij het in dialoog eens worden. 

 

De volgende uitgangspunten voor kwaliteitsbeleid en het realiseren van kwaliteitszorg hanteren we in de 

stichting: 

● Kwaliteitszorg is onlosmakelijk gekoppeld met school- en personeelsontwikkeling. 

● Alle geledingen binnen de school spelen een rol bij kwalitatief goed onderwijs. 

● Leidinggevenden vervullen een cruciale rol bij de aansturing van kwaliteitszorg. 

● De PDCA cyclus is gekozen als middel bij het vormgeven van kwaliteitszorg in de  

stichting en op de scholen. 

● Doelen en normen worden afgeleid uit de beleidsplannen SMP-Schoolplan-Jaarplan. 

● Instrumenten zijn hulpmiddelen om systematisch te kijken naar alle relevante  

aspecten voor de kwaliteit van het onderwijs.  

 

Het bevoegd gezag stuurt en bewaakt de inrichting van kwaliteitszorg op stichtingsniveau  

in de jaarlijkse dialoog met de directeuren van de scholen. In deze dialoog gaat het gesprek over 

beleidsvoornemens en verbeteracties die ontleend zijn aan het strategisch meer jaren plan, het schoolplan en 

het jaarplan. In de dialoog bespreken bevoegd gezag en schoolleiding ook de evaluatie in het jaarverslag en de 

voornemens voor het nieuwe jaarplan. 

 

Het bevoegd gezag bespreekt daarnaast minimaal één keer per jaar, en zo nodig vaker - met de scholen de 

opbrengsten in de brede zin van het woord. Het gaat hierbij onder andere over tussen- en eindopbrengsten van 

leerlingen, cijfers over tevredenheid van ouders, leraren en leerlingen, uitstroomcijfers richting VO. Tijdens deze 

gesprekken geven scholen zelf een duiding aan de resultaten. Gezamenlijk bespreken bevoegd gezag en scholen 

de uit te voeren interventies en ontwikkelpunten naar aanleiding van een analyse van de resultaten. De 
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verbeteracties krijgen een herkenbare plek in de jaarplannen of worden apart weergegeven in een specifiek 

plan van aanpak dat de school opstelt en dat de instemming behoeft van het bevoegd gezag. Over de 

voortgang van het plan van aanpak informeert de school periodiek aan het bevoegd gezag.  

 

Het bevoegd gezag hanteert als bron van informatie onder andere de bovenschoolse module Parnassys en de 

vastgestelde tevredenheidsmetingen. Met de data wordt op stichtingsniveau een benchmark opgesteld. Waar 

nodig treft het bevoegd gezag onderbouwd verbetermaatregelen ten behoeve van het geheel van de stichting 

of ten behoeve van individuele scholen. 

 

Het bevoegd gezag stimuleert professionalisering van personeel passend bij de ontwikkeling van de scholen met 

behulp van instrumenten als de gesprekkencyclus en het interne (TOP-aanbod en Talent Centraal) en externe 

scholingsaanbod. De uitvoering ligt bij de leidinggevenden op de scholen. Medewerkers worden gestimuleerd 

regie te voeren op de eigen professionele ontwikkeling via POP en scholing. De medewerker verantwoordt 

keuzes en investeringen tijdens formele gespreksmomenten binnen de gesprekkencyclus aan de leidinggevende.  

 

CBS De Brug: 
Hoe ouders de school en ons onderwijs waarderen, is belangrijk voor ons. De gesprekken met de 
Medezeggenschapsraad en Schoolraad en de informele oudergesprekken zijn daar een eerste indicatie van. 
Jaarlijks ‘meten’ wij dit ook met een oudertevredenheidsonderzoek. De getallen geven een duiding en maken 
een vergelijking met eerdere jaren mogelijk. De opmerkingen en de trend die hieruit spreken, geven duiding 
van de onderwerpen die de ouders belangrijk vinden. 
Daarnaast meten we de tevredenheid van leerlingen door middel van de jaarlijkse leerling enquête. 
De resultaten hiervan worden besproken in het team en waar nodig wordt actie ondernomen. 
Tenslotte wordt 4 jaarlijks de medewerkerstevredenheid gemeten via het zgn. MTO. De resultaten hiervan 
worden besproken in team, MR en SR. Waar nodig worden maatregelen genomen. 
De opbrengsten van de school worden 2 keer per jaar met het team en het CvB besproken. De groepsplannen 
worden bijgesteld aan de hand van de resultaten. Waar de opbrengsten niet voldoen aan het inspectieniveau, 
wordt extra ingestoken op begeleiding van de desbetreffende groep, dan wel op een verbetering van de 
instructie van de leerkracht. De directie van de school brengt klassenbezoeken waar aan de hand van een 
kijkwijzer (op verschillende niveaus) wordt bekeken of er nog punten ter verbetering kunnen worden 
aangebracht.  
Twee keer per jaar wordt het ambitieniveau voor de opbrengsten geformuleerd. 

5. Schoolbeschrijving 
 

5.1. Missie/Kernwaarden 
Samen werken aan de ontwikkeling van kinderen tot weerbare en zelfstandige mensen, gebaseerd op een 
protestant christelijke grondslag, in een kindgerichte, laagdrempelige, zichzelf vernieuwende omgeving 
(school). 

5.2. Visie 
De Brug biedt een veilige basis voor elk kind. Elk kind wordt in zijn/haar eigenheid gezien en gerespecteerd. 
Kinderen waarderen elkaar daarin en zijn in staat om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. De Brug ziet de 
ouders als partners. Leerkrachten en ouders vullen elkaar aan bij de ontwikkeling van het kind. 

Kinderen moeten zich maximaal kunnen ontwikkelen. Zo is er een doorgaande lijn op de diverse vak- en 
vormingsgebieden. De school streeft er naar de basisdoelen voor alle leerlingen te realiseren. Meer- en 
minderbegaafde leerlingen krijgen onderwijs wat aansluit op hun onderwijsbehoeften. Onze visie is dat 
kinderen zelfstandig verantwoorde keuzes kunnen maken, die passen bij hun ontwikkeling. Het team draagt 
gezamenlijke zorg voor de leerlingen. Het team is adequaat geschoold. Een accent ligt op het terrein van de 
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basisvakken (taal, lezen, rekenen) en de sociaal emotionele ontwikkeling. In het team wordt gebruik gemaakt 
van elkaars kwaliteiten. 

5.3. Schoolbeschrijving 

Bevoegd gezag  
Het bevoegd gezag van CBS De Brug is SPCO Groene Hart (Stichting Protestants- Christelijk Primair Onderwijs 
Groene Hart ) www.spco.nl. 

Situering van de school 
CBS de Brug staat in het hart van Nieuwerbrug. Een klein dorp (1748 inwoners per 1 januari 2014) met weinig 
groei. Nieuwerbrug is een hechte gemeenschap. Er is een grote betrokkenheid van de mensen uit het dorp bij 
de school (zelfs al heeft men zelf geen kinderen op school). Het leerlingenaantal is gedaald naar 150 en daalt 
nog steeds. In 2015 is voor het eerst weer sprake van een stuk stabilisatie.. Sinds 2014 wordt er weer gebouwd 
in het dorp. Ook zgn. ‘huisruilsituaties’ genereren nieuwe leerlingen voor de school. 

De Brug wil de ‘bewust gekozen school van het dorp’ zijn, maar ook aantrekkelijk zijn voor kinderen daar 
buiten. Er is geen echte concurrentie, al gaan kinderen van bepaalde denominaties naar christelijke scholen in 
Waarder en Woerden. 

Hoewel de gemiddelde leerling niet beschikt over een rijke woordenschat, zijn de resultaten van de kinderen 
op cognitief gebied zijn gemiddeld tot bovengemiddeld. De school staat open voor kinderen met speciale 
leerbehoeften, zowel laag- als hoogbegaafd, maar het is niet de speciale focus van de school. Om tegemoet te 
komen aan de speciale onderwijsbehoeften op sociaal/emotioneel gebied, werkt de school met de zgn. 
Kanjertraining. 

Er is van elke jaargroep 1 klas. Sommige jaargroepen zijn vanwege het geringe leerlingenaantal gecombineerd. 
In totaal zijn er 6 groepen. 

Typering van de school 
Het profileringsstatement van de school zegt hierover: 
 

CBS de Brug is een open protestants christelijke basisschool, in het hart van het dorp, 
met een team dat uitdagend onderwijs biedt, 

voor alle ouders (met kinderen 4 – 12 jaar) in het dorp Nieuwerbrug e.o., 
die bewust voor deze school kiezen. 

5.4. Ontwikkelingen die van invloed zijn op toekomstig beleid 

Externe ontwikkelingen 
In het SMP van SPCO Groene Hart worden externe ontwikkelingen aangegeven die van invloed kunnen zijn op 
de schoolontwikkeling. Samengevat zien we de volgende trends waar onze school rekening mee moet houden: 

 Er is een toenemende afkeer van een uitsluitend cijfermatige benadering van onderwijsresultaten en er is 
een groeiende behoefte aan focus op waarden en waardengedreven onderwijs.   

 Maatwerk is nodig om alle leerlingen het goede onderwijs te geven, dat wil zeggen onderwijs dat zoveel 
mogelijk is afgestemd op mogelijkheden, leerstijl en onderwijsbehoeften van leerlingen.  

 Het onderwijs kan meer maatwerk bieden door het inzetten van multimediale technieken.  

 De samenleving doet een beroep op actief burgerschap leerlingen om (later) deel te nemen aan de 
participatiemaatschappij.  

 De school staat centraal in de gemeenschap waarin deze functioneert. Ouders, school, ketenpartners en 
stakeholders stemmen af en werken samen om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren.  

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/user/Desktop/www.spco.nl
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CBS De Brug: 
Vanaf schooljaar 2015-2016 zullen de effecten van de nieuwe onderwijs CAO zichtbaar zijn op De Brug. Het 
team van de Brug wil deze nieuwe CAO aangrijpen om te komen tot een stuk onderwijsvernieuwing en 
werkdrukreductie. Zo wil de school haar eigen processen kritisch onder de loep nemen (denk aan: 
vergadercyclus, onderwijsactiviteiten, enz.) en wil zij komen tot een nog effectievere invulling van het contact 
met ouders. Daarnaast willen we actief onderzoeken hoe we kunnen komen tot vermindering van 
administratieve lasten. 

Lokale ontwikkelingen 
Vanuit de stichting betekent dit voor onze school:  

 We moeten rekening houden met daling van het aantal leerlingen. Dit heeft betekenis voor de inzet en de 
formatie van personeel.  

 
Vanuit de lokale omgeving betekent dit voor onze school: 
Op dit moment wordt onderzocht of de plannen voor nieuwbouw voor de school nog steeds actueel zijn, dan 
wel of er alternatieven zijn. Het leerlingenaantal van de school is immers sinds de oorspronkelijke planvorming 
afgenomen en de ideeën over de toekomst van de school zijn geëvolueerd. In plaats van het zijn van ‘alleen 
een school’, zou de school beter kunnen uitgroeien tot een breed Kindcentrum, waarin ook zaken opgenomen 
zijn als:  
- BSO 
- peuterspeelzaal 
- voorschoolse opvang 
- medische en educatieve voorzieningen (logopedist, typecursus, enz.) 
- gymzaal/sport 
Een dergelijk centrum zou de overlevingskansen van de school vergroten, beter inspelen op maatschappelijke 
ontwikkelingen en tegemoetkomen aan de behoefte tot samenwerking binnen het dorp.  
 
Het onderzoek naar nieuwbouw, dan wel renovatie en de uiteindelijke uitwerking hiervan, kan een grote rol 
spelen in de uitwerking van deze visie.  

6. Strategische doelen voor de periode 2015-2019 

6.1. Waardengedreven onderwijs 
Het onderwijs van SPCO focust niet uitsluitend op opbrengsten, maar wil ook waardengedreven zijn. Deze 
waarden vormen het uitgangspunt voor het handelen van de scholen, het curriculum en de omgang met 
leerlingen, ouders, leraren en stakeholders. Binnen SPCO vinden wij het van belang dat de christelijke identiteit 
terug te zien is in het onderwijs. De elementen geloof, hoop, liefde en vertrouwen zijn merkbaar in het onderwijs 
en staan centraal in het werken aan zingeving en leerdoelen. Het onderwijs dat de leerlingen ontvangen is 
onlosmakelijk verbonden met vorming. Het onderwijs biedt leerlingen het bouwen aan zelfvertrouwen, kritisch 
denken, samenwerken en betekenisvol leren, zodat zij in aanraking komen met het leren van waarden, attitudes 
en mindsets die hen ondersteunen gedurende de rest van hun leven. Voor verdere toelichting zie SMP 2016-
2020.  

Voor CBS De Brug betekent dit: 
De school heeft beschreven hoe ze leerlingen voorbereidt op actief burgerschap in een veranderende 
samenleving en zij handelt daar naar. 
 
Het team formuleert kernwaarden. Keuzes en beleid van de school zijn aan deze kernwaarden gerelateerd. 
Jaarlijks worden een of meerdere beleidsdocumenten hierop getoetst. Het team leeft kernwaarden voor aan 
de kinderen en rust kinderen toe om zelf ook van hieruit te leren handelen. 

6.2. Verbinding met de gemeenschap 
Het is van belang dat we de school niet zien als een aparte organisatie, maar als een gemeenschap rondom de 
ontwikkeling en het leren van een kind. SPCO-scholen werken intensief samen met ouders, ketenpartners 
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(organisaties die samen met het onderwijs een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leerlingen) en 
stakeholders (belanghebbenden). Door deze samenwerking wordt het leren in en buiten de school verdiept, 
verbreed en versterkt. Hierbij is sprake van openheid in de communicatie en wederzijds commitment. Hiermee 
versterken we afstemming en samenwerking met partners om het leerproces van leerlingen te stimuleren. Voor 
verdere toelichting zie SMP 2016-2020.  

Voor CBS De Brug betekent dit: 
Daar waar het kan en toevoegt aan de kwaliteit van het onderwijs wordt ouderexpertise ingezet. De school 
moedigt ouders hun expertise t.b.v. het onderwijs in te zetten. We bespreken met het team op welke wijze we 
de ouderexpertise in willen zetten. 

We willen van ouderbetrokkenheid 2.0 (ouders en school zijn beide zender) groeien naar ouderbetrokkenheid 
3.0 (educatief partnerschap). Onder educatief partnerschap verstaan wij wederzijdse betrokkenheid bij het 
onderwijsproces van het kind.  

Voor Nederlands, Engels en voor sociale ontwikkeling zijn doorgaande leerlijnen met het VO ontwikkeld. Dit 
wordt op SPCO niveau besproken en op schoolniveau vertaald. De mogelijke consequenties hiervan voor het 
(bovenbouw) team worden geïnventariseerd en vertaald in een plan van aanpak. 

Er worden afspraken gemaakt met de ketenpartners om het leren in en buiten de school te verdiepen, te 
verbreden en te versterken. Daarnaast wordt onderzocht of en in hoeverre aan de veranderende vraag van 
ouders ten aanzien van kinderopvang kan worden voldaan. 

Er wordt onderzocht in hoeverre er zinvolle uitbreiding van ketenpartners kan plaatsvinden (bijvoorbeeld: 
voorschoolse opvang, summer school enz.). 

6.3. Vakmanschap: de leraar doet ertoe.  
In onze opvatting maken leraren het verschil in het onderwijs. Niemand vergeet een goede leraar, en de (soms) 
verregaande invloed die zijn invloed kan hebben op de keuzes die mensen maken in hun leven. Als leraar schep 
je de voorwaarden voor het leren van de leerling. Om de kwaliteiten van leraren zo goed mogelijk te benutten is 
het van belang dat we een stichtingbrede visie op leren formuleren die aansluit bij onderzoek naar leren en 
leerprocessen. Deze visie op leren draagt bij aan een eenduidige taal over leren, pedagogiek en didactiek. Een 
belangrijk onderdeel in het onderwijs op de scholen van SPCO is de professionele cultuur van feedback geven en 
ontvangen. Hierbij is een open houding in communicatie en wederzijds vertrouwen van groot belang. Binnen het 
kader van het gebruik maken van elkaars talenten en een proces van continu werken aan professioneel 
meesterschap kunnen er bijvoorbeeld professionele (leer)gemeenschappen ingericht worden. Voor verdere 
toelichting zie SMP 2016-2020.  

Voor CBS De Brug betekent dit: 
Wij herdefiniëren een visie op leren, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en bewezen strategieën, zoals 
die op SPCO-niveau worden onderzocht en uitgewerkt. Dit is ons vertrekpunt voor ons didactisch en 
pedagogisch handelen. Waar nodig, wordt het team hierin verder geschoold. 

We gaan ons verder ontwikkelen in het voeren van kind gesprekken, we stellen samen met leerlingen 
(leer)doelen op ten einde het eigenaarschap van het kind te vergroten. 

6.4. 21e eeuwse educatie 
In het onderwijs van de 21ste eeuw is er naast de reguliere leerdoelen in het curriculum aandacht voor de 
verwerving van 21ste eeuwse vaardigheden. We bedoelen daarmee o.a. samenwerken, probleemoplossend 
vermogen, communiceren, creativiteit, ict-geletterdheid, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. 
Met de 21ste eeuwse educatie proberen we een vorm van ‘diep’ leren aan te bieden. Dit doet een beroep op het 
denk- en leervermogen van (groepen) leerlingen om kennis en kunde op te doen en op hun vermogen om 
complexe problemen (ook zonder al te veel sturing, al dan niet met behulp van ICT) zelf te leren oplossen. Diep 
leren daagt leerlingen uit om op een actieve manier kennis en vaardigheden te exploreren en persoonlijkheid en 
karakter te ontwikkelen, zodat zij kunnen omgaan met de complexiteit van de huidige wereld en met het 
onbekende van de toekomstige wereld. Om diep leren in het onderwijsaanbod gestalte te geven is er in een 
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toenemende mate sprake van ‘gepersonaliseerd’ leren. Dit betekent dat leerlingen les op maat krijgen, zodat zij 
kansen krijgen om optimaal te groeien in kennis en kunde en te leren op hoog niveau. Voor verdere toelichting 
zie SMP 2016-2020.  

Voor de CBS De Brug betekent dit: 
CBS De Brug onderzoekt wat 21ste eeuws leren inhoudt en hoe dit vertaald kan worden naar een nieuwe visie 
op leren. 

Op basis van de in kaart gebrachte onderwijsbehoeften van leerlingen worden de individuele leerdoelen van de 
leerlingen vastgesteld.  

Op CBS De Brug speelt ICT verwerkingssoftware een cruciale rol om tot gepersonaliseerd leren te komen. 

6.5. Effectief leiderschap 
Bij SPCO gaan wij ervanuit dat iedereen een leider kan zijn en in zijn persoonlijk (inhoudelijk) leiderschap kan 
groeien. Een SPCO leider is bekend met de kenmerken van een professionele cultuur en neemt eigenaarschap 
voor zijn handelen. Hierbij is er een sterke koppeling tussen het nemen van verantwoordelijkheid en het krijgen 
van vertrouwen. Binnen SPCO is er ruimte voor verschillende stijlen van leiderschap om de professionele cultuur 
te ontwikkelen en ondersteunen. De professionals leren door gezamenlijk de praktijk van goed onderwijs te 
ontwikkelen. Bij individueel leren voelt de professional zich gesteund door het collectief. Het leren richt zich 
vooral op het handelingsrepertoire van de leraar, maar het heeft uiteindelijk effect op het leren van leerlingen. 
Het leren vindt plaats in de gemeenschap. Dit veronderstelt dat er gedeelde opvattingen zijn over bijvoorbeeld 
de visie op leren en de rol van de professional (leraar, leidinggevende). Wij achten het van groot belang dat elke 
directeur in staat is om sturing aan dit proces te geven en hiermee gedeeld leiderschap op alle niveaus in de 
organisatie mogelijk te maken. Voor verdere toelichting zie SMP 2016-2020. 

Voor CBS De Brug betekent dit: 
Vanuit deze visie werken we als effectieve leiders op elk niveau, we gebruiken scholing/training/ coaching om 
te ontwikkelen of te verstevigen.  

De al ingezette professionele contacten gaan wij door ontwikkelen tot professionele leergemeenschappen, 
waarbij het eigenaarschap en de talenten van leraren, feedback aan elkaar geven en het samen leren beoefend 
wordt. Op die manier komen wij tot ontwikkeling van leerkrachten en hogere leeropbrengsten. 

Leerkrachten worden gestimuleerd om hun talenten en specialismen te ontdekken en te delen. Deze talenten 
en specialismen zijn binnen het team bekend.  

7. Meerjarenplanning / Focusparagraaf 
 

7.1. Jaarplannen 
De doelen zoals in paragraaf 6.6 weergegeven zullen in de jaren 2015-2019 gepland worden. Voor de 
uitwerking hiervan wordt gebruik gemaakt van jaarplannen. 

 7.2. Sabbatsjaar en meerjarenplanning 
Het streven is de doelen zo veel als mogelijk te realiseren in de eerste drie jaren van de 4-jarige periode. 
Gedurende deze drie jaren worden de principes van het zgn. Sabbatsjaar bewust ingezet. Het vierde jaar (2018-
2019) wordt voornamelijk gebruikt om meerjarige doelen effectief af te ronden en opvolging te geven aan de in 
het sabbatsjaar ‘uit de grond ontsproten’ ideeën/plannen. Tevens wordt in dat jaar vooruitgekeken naar een 
nieuwe schoolplanperiode.  

De planning van de doelen over de 4 jaren ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:  

 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 
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Strategisch speerpunt 1: Waardengedreven onderwijs 
1. De school beschrijft hoe zij leerlingen voorbereidt op 

actief burgerschap in een veranderende samenleving. We 
gebruiken onder andere Trefwoord hiervoor. 

2. De school laat de leerlingen kennis maken met de 
(veranderende) samenleving door ze hieraan een 
betekenisvolle bijdrage te laten leveren. 

3. De belangrijke waarden t.a.v. het morele kompas die op 
stichtingsniveau zijn uitgewerkt, worden vertaald naar 
het eigen professionele handelen in de vorm van team-
/schoolwaarden. Vanuit deze waarden wordt onderwijs 
gegeven en met elkaar om gegaan.  

4. Vanuit de schoolwaarden worden iedere 
schoolplanperiode relevante beleidsdocumenten (zoals 
het pestprotocol, het identiteitsplan, enz.) onder de loep 
genomen.  
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Strategisch speerpunt 2: Verbinding met de gemeenschap 
1. Jaarlijks wordt geïnventariseerd via ouderhulplijst en 

ouderenquête welke ouders hun expertise willen 
inzetten t.b.v. het onderwijs en wordt gepeild hoe ouders 
hier over denken. 

2. Ouders worden als partners bewust betrokken bij 
relevante ontwikkelingen binnen het onderwijs in het 
algemeen en op de school in het bijzonder via daartoe 
geëigende organen, zoals de nieuwsbrief, ouderavonden, 
e.d. 

3. Ouders hebben recht op informatie over de ontwikkeling 
van hun kind. Onderzocht moet worden of en in 
hoeverre het ouderportal hieraan kan bijdragen. 

4. In samenwerking met het VO moet gezocht worden naar 
doorgaande leerlijnen op cognitief en sociaal emotioneel 
gebied. Wellicht kan dit op bovenschools niveau worden 
aangepakt. 

5. Met ketenpartners wordt jaarlijks structureel overleg 
gevoerd + afspraken gemaakt over de samenwerking op 
pedagogisch en praktisch gebied. 

6. Er wordt onderzocht of een zinvolle uitbreiding van de 
ketenpartners kan plaatsvinden, zoals voorschoolse 
opvang (2015), summer school (2017), enz. 
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Strategisch speerpunt 3: vakmanschap: de leraar doet er toe! 
1. Aan de hand van bewezen strategieën (op SPCO niveau 

uitgezocht) herdefiniëren wij onze visie op leren. Dit is 
ons vertrekpunt voor ons didactisch en pedagogisch 
handelen.  

2. Vanuit deze visie op leren wordt training en coaching 
ingezet om bewezen strategieën voor pedagogisch en 
didactisch handelen verder te ontwikkelen.  

3. De rol van leerkracht verschuift van overdragen van 
kennis naar begeleider van het leerproces. Leerkrachten 
voeren kindgesprekken om tot gezamenlijke doelen te 
komen (eigenaarschap) 

4. In het kader van eigenaarschap worden de leerlingen van 
groep 8 betrokken bij het gesprek over de keuze van het 
VO. 
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Strategisch speerpunt 4: 21ste eeuwse educatie 
1. Het team wordt geschoold in het concept en de techniek 

van ‘21ste eeuwse educatie’ (zodra op bovenschools 
niveau de inhoud hiervan bekend is). 

2. Aspecten van 21ste eeuwse educatie zijn beschreven in 
het curriculum van de school. 

3. Het team weet welke 21ste eeuwse leerstrategieën 
effectief zijn. Deze worden flexibel gehanteerd.  

4. Door de inzet van goed werkende ICT-hulpmiddelen 
komen de kinderen tot gepersonaliseerd leren. Fase 1: 
pilot + voorwaarden. 

5. Door de inzet van goed werkende ICT-hulpmiddelen 
kunnen kinderen gepersonaliseerd leren. Fase 2: 
implementatie. 

6. ICT-hulpmiddelen zijn bij bepaalde vakken onmisbaar om 
tot leren te komen. Fase 3: borging. 

7. Leerkrachten zijn in staat om leerlingen passend te 
kunnen ondersteunen in het onderwijsaanbod.  
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Strategisch speerpunt 5: effectief leiderschap 
1. Er is een visie op effectief leiderschap gedefinieerd. 
2. Door de ontwikkeling van leiderschapscompetenties 

komt het team tot optimale onderwijsprestaties. 
3. We vormen professionele leergemeenschappen waarin 

we elkaar inspireren en van elkaars ervaringen leren.  
4. Er zijn zichtbare vormen van gezamenlijk leren, bijv. 

collegiale consultatie en intervisie. Hierdoor wordt het 
onderwijs geoptimaliseerd. 

5. Er zijn professionaliseringsmomenten, 
onderzoeksgroepen en er vindt werkoverleg plaats. 
Communicatie is zo effectief en efficiënt mogelijk (vaak 
digitaal). 

6. Vanuit verschillende lagen van de school en stichting 
wordt er gewerkt aan een cultuur van constante 
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feedback, waardoor leiderschap in alle lagen kan groeien. 
7. Talenten en specialismen van leerkrachten worden in 

kaart gebracht en gedeeld in het team. 
8. Talenten en specialismen van leerkrachten worden 

effectief ingezet binnen de school. 
9. Het team registreert zich in het lerarenregister. 
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Vaststelling 

8.1. Directie 
plaats Nieuwerbrug 

  

naam Marjan Tomassen 

Functie Directeur 

Handtekening  

 

8.2. Medezeggenschapsraad 
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van de school in te stemmen met het schoolplan. 

plaats Nieuwerbrug 
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datum  

naam Judith te Linde 

Functie Voorzitter Medezeggenschapsraad 

Handtekening  

 

 

8.3.   Bevoegd gezag 
Het bevoegd gezag heeft het schoolplan van de school vastgesteld. 

plaats Woerden 

datum   

naam Dhr. H.M. de Vink 

Functie Voorzitter College van Bestuur SPCO 

Handtekening  

 

 

Bijlagen 

Bijlage 1: schoolontwikkelprofiel (SOP) 


