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1. Voorwoord 
Voor u ligt het schoolplan van de Antoniusschool. Dit plan beschrijft de huidige 

situatie van onze school, onze strategische doelen en de bijbehorende plannen 

voor de komende 4 jaar om onze doelen te bereiken. Per jaar wordt een 

jaarplanning gemaakt op uitvoeringsniveau waarin concrete stappen beschreven 

staan. Dit plan heeft als doel om een leidraad te zijn bij de verdere ontwikkeling 

van de directie en de leerkrachten om daarmee de kwaliteit van het onderwijs 

aan de kinderen te verbeteren. Dit schoolplan is tot stand gekomen in 

samenwerking met het team. De ouders is input gevraagd met betrekking tot  het 

gewenste imago. Het schoolondernemingsplan is vervolgens vastgesteld door de 

MR en het Bestuur. 

 

Onno Stokhof, bovenschoolse directie. 

Marianne Kenter, locatieleider. 
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2. Inleiding 
Ons schoolplan 2015-2019 is het resultaat van de nodige teamvergaderingen en 

gesprekken met ouders waaronder afgevaardigden vanuit de ouderraad en de 

medezeggenschapsraad. Tijdens alle bijeenkomsten is veel gepraat, 

geanalyseerd, gediscussieerd, uitgewisseld en gedroomd. Ook is gebruik gemaakt 

van de uitkomsten van het tevredenheidonderzoek Van Beekveld & Terpstra van 

mei 2013. Bij dit onderzoek zijn alle ouders, de leerlingen van de 2 hoogste groepen 

en alle leerkrachten van de school schriftelijk bevraagd.  

 

In dit schoolplan leest u hoe wij de komende jaren verder willen met onze 

Antoniusschool. Dat doen we door antwoorden te geven op vragen als: 

 Wie willen we zijn? 

 Hoe staan we er voor? 

 Welke uitdagingen liggen er op ons te wachten? 

 Hoe gaan we dat allemaal aanpakken de komende jaren? 
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3. Samenvatting 
Een van de aanleidingen voor dit schoolplan is de wettelijke verplichting om elke 

vier jaar een schoolplan te maken. Een minstens zo belangrijke aanleiding is de 

positie van onze school. De tijd dat de leerlingen vanzelf binnen kwamen is voorbij. 

Daar moeten we nog beter dan voorheen ons best voor doen. In alle opzichten 

naar buiten kijken en onze sterke punten luid en duidelijk over het voetlicht 

brengen. 

 

Vandaar dat we het eigenlijk niet zouden moeten hebben over een schoolplan, 

maar over een schoolondernemingsplan. De afkorting hiervan zorgt echter voor 

verwarring met het School  Ondersteunings Profiel. We schrijven daarom 

schoolplan, het ondernemen is er in opgenomen. 

De uitslag van het tevredenheidsonderzoek maar vooral de opbrengst van de 

studiemomenten en de gesprekken geven er richting aan. 
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4. Strategisch beleid 
 

4.1 Visie 

Onze Antoniusschool staat voor: 

 Een school die de filosofie van Reggio Emillia als inspiratiebron gebruikt voor 

haar identiteit. 

 Een school waar kinderen en leerkrachten zich, in een veilige leeromgeving, 

nieuwsgierig en betrokken kunnen ontwikkelen en ontplooien. 

 Een school die ruimte biedt aan kinderen om hun talenten, zoveel waar 

mogelijk is, in te zetten voor een goede en brede ontwikkeling. 

 Kinderen die leren zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf, elkaar en de 

omgeving.  

 Kinderen die leren zich te uiten door communiceren, zowel in woord als in 

beeld, en het geven van een opbouwende mening/ zienswijze in het kader 

van goed burgerschap. 

 

4.2 Ambitie/gewenste positionering 

 Als Antoniusschool willen wij bekend staan als de school waar er werkelijk 

aandacht is voor kinderen en hun ouders.  

 We willen in samenwerking met de ouders en de omgeving om het kind staan 

om vandaar uit de wereld te ontdekken. 

 De school wil een rijke leeromgeving creëren/ bieden met een deskundig 

team, waar kinderen vanuit verwondering en inspiratie tot leren komen, zowel 

op het cognitieve, sociale als creatieve vlak.  

Ons motto is: 

 De Antonius is een dijk van een school.  

 

4.3 Marktanalyse  

4.3.1 Omgevingsanalyse 

De Antoniusschool staat in De Hoef, de meest landelijk gelegen woonkern van de 

gemeente De Ronde Venen. De Hoef telt om en nabij de 900 inwoners. Andere 

dorpen / kernen in de omgeving met een voorziening voor basisonderwijs zijn 

Mijdrecht, Zevenhoven en Noorden. Ook uit deze kernen komen kinderen naar 

onze school. 

  

De school werkt met combinatieklassen met daarin twee leerstofjaargroepen, te 

weten 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Binnen de gehanteerde methodes wordt rekening 

gehouden met sterkere en zwakkere leerlingen. De leerkrachten hanteren bij de 

lessen het directe instructiemodel. In dat model wordt er gedifferentieerd naar 

instructie, aanbod en verwerking om zo aan te sluiten bij de mogelijkheden van de 

leerlingen.  

 

De kwaliteit van het onderwijs wordt door de inspectie in maart 2012 als 

voldoende beoordeeld. Ouders geven dit eveneens aan. De resultaten van de 

Cito-toetsen, zowel de tussentijdse toetsen van het Leer en Ontwikkeling Volg 

Systeem (LOVS) als de eindtoets zijn naar  verwachting en conform de 

mogelijkheden van de leerlingen. 
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Uit het kwaliteitsonderzoek van Van Beekveld & Terpstra komen als sterke punten 

naar voren: 

 de kleinschaligheid, 

 de veilige sfeer, 

 het betrokken personeel,  

 de vormgeving en realisatie van de Techniek/Crea ochtenden. 

 

Naast de positieve opmerkingen uit het kwaliteitsonderzoek van Van Beekveld & 

Terpstra worden door ouders de volgende aandachtspunten genoemd: 

 Veiligheid. Hiermee wordt bedoeld de verkeerssituatie rond de school. 

 Schoolplein: het weinig uitdagende karakter. 

 Onderwijs en leren.  Het onderwijs moet beter aansluiten bij de 

belevingswereld van de leerlingen. De leerlingen zelf  moeten beter op de 

hoogte gehouden worden van hun vorderingen. 

De kinderen ervaren de regels als duidelijk en richtinggevend, sommige ouders 

vinden dat er teveel regels zijn. 

 

Het personeel is (zelf)kritisch ten aanzien van het onderwijsconcept en de 

beperkingen ervan. 

Het is een streven om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de 

belevingswereld van de kinderen. Vandaar dat we voor deze periode een 

duidelijkere profilering willen neerzetten met als inspiratiebron de filosofie van 

Reggio Emilia 

 

4.3.2 Imago  

Bij ouders leeft het beeld van een kleinschalige school die zich kenmerkt door 

kwalitatief goed onderwijs, de prettige sfeer, de sociale veiligheid. De kinderen 

hebben het naar hun zin. Het team wordt gezien als enthousiast, collegiaal en 

aanspreekbaar. Vanuit de school wordt goed en zorgvuldig gecommuniceerd. 

Ouders vinden enerzijds het werken aan zelfstandigheid van de kinderen en 

anderzijds stimuleren van samenwerking positief aan de school. Het bestaande en 

gewenste imago is onderwerp van gesprek geweest tijdens de MR vergadering op 

15-06-2015. Dit leverde de volgende informatie op: 

 
Positief, dit willen we behouden:. 

 Kleinschalige school met prettige sfeer en 

sociale veiligheid.  

 De  kwaliteit van het team. 

De kwaliteit van het onderwijs.  

 De samenwerking met de dorpsomgeving, 

o.a. de kerk. De symboliek en traditie 

kunnen worden doorgegeven met alle 

ruimte en respect voor andere geloven. 

 De aandacht voor en vormgeving van de 

techniek en crea ochtenden. 

 De gemeten leeropbrengsten komen 

overeen met de aanleg van het kind. 

 

Verbeterpunten; dit willen we 

andersDuidelijkere profilering van de school, 

de sterke punten van Reggio Emillia 

ontdekken en inzetten. 

 Inzet en waardering van alle talenten 

van kinderen 

 Meer aandacht voor en gebruik maken 

van de groene omgeving en buiten 

ruimte. 
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4.3.3 Sterkte-/zwakteanalyse 

Het team van onze school heeft gekeken en gediscussieerd over de sterke punten 

van de school, de zwakkere punten en wat er van buiten aan kansen en 

bedreigingen op ons af komt. Dit is zoals we er naar kijken: 

 

Sterkten 

1. Teamgeest 

2. Imago, uitstraling van het team 

3. Bekwaamheid leerkrachten 

4. Goede kwaliteit IB/RT 

5. Aandacht voor talenten van kinderen 

6. Interne communicatie; 

7. Onderwijskwaliteit; goede begeleiding van dyslectische kinderen 

8. Actuele methodes. (Van recente datum)  

9. In alle groepen een digitaal schoolbord 

10. Aandacht voor de creatieve vakken 

11. Ouderbetrokkenheid en hulp 

 

Zwakten 

1. Onderwijsprofiel/-concept in ontwikkeling 

2. Lagere Cito scores LOVS in sommige groepen 

3. Grote combinatiegroepen 

4. Combinatie 3-4 

5. Financiële ruimte 

6. Gebrek aan meer handen in de klas 

7. Te weinig ingerichte werkplekken buiten de klas 

8. Vasthouden aan methodes (er zijn meer bronnen waarop we in het kader van 

de rijke leeromgeving en uitdagend handelen een beroep gaan doen) 

9. Te weinig leerling computers 

10. Toegankelijkheid van de ruimtes voor kinderen 

 

Kansen:  

1. Educatieve programma’s (software) 

2. Digitale communicatiemiddelen 

3. Midden- en kleinbedrijf (contact door middel van gastlessen, excursies. 

Sponsoring) 

4. Tussen schoolse opvang 

5. Referentieniveaus (specificatie van de door de overheid bepaalde 

einddoelen) basisonderwijs) 

6. Katholieke identiteit 

7. Sportmogelijkheden 

8. Concurrentie 

9. Onderwijsbehoefte leerlingen 

10. Blijven ontwikkelen/uitbreiden van passend onderwijs 

11. Nieuw onderwijsconcept 
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Bedreigingen:  

 Werkdruk (uitwerking staat in het taakbeleid) 

 Ontkerkelijking 

 Individualisering 

 Financiële ruimte 

 Demografische ontwikkeling 

 Ondersteuningsbehoefte leerlingen 

 Gedragsproblemen 

 Mondigheid ouders  

 Groepsgrootte /combinatiegroepen 

 Arbeidsvoorwaarden 

 Afvloeien van collega’s (krimp) 

 Verantwoordingscultuur 

 Aanwezigheid van ll. met ernstige gedragsproblemen 

 Definitieve vorm van passend onderwijs 

 

4.3.4 SWOT St. Antoniusschool 

 
STERK ZWAK 

 Teamgeest 

 Imago, uitstraling van het team 

 Bekwaamheid leerkrachten 

 Goede kwaliteit IB/RT 

 Aandacht voor de talenten van 

kinderen 

 Interne communicatie 

 Onderwijskwaliteit; met name de 

begeleiding van dyslectische leerlingen 

 Actuele methodes. (Van recente 

datum).  

 In alle groepen een digitaal schoolbord 

 Aandacht voor de creatieve vakken 

 Ouderbetrokkenheid en hulp 

 

 Onderwijsprofiel/-concept in ontwikkeling 

 Lagere Cito scores LOVS in sommige 

groepen 

 Grote combinatiegroepen 

 Combinatie 3-4 

 Financiële ruimte 

 Gebrek aan meer handen in de klas 

 Te weinig ingerichte werkplekken buiten 

de klas 

 Vasthouden aan methodes (er zijn meer 

bronnen waarop we in het kader van de 

rijke leeromgeving en uitdagend 

handelen een beroep gaan doen) 

 Te weinig leerling computers 

 Toegankelijkheid van de ruimtes voor 

kinderen. 

KANS BEDREIGING 

 Educatieve programma’s (software) 

 Digitale communicatiemiddelen 

 Midden- en kleinbedrijf (contact door 

middel van gastlessen, excursies. 

Sponsoring) 

 Tussenschoolse opvang 

 Referentieniveaus (specificatie van de 

door de overheid bepaalde einddoelen) 

basisonderwijs) 

 Katholieke identiteit 

 Sportmogelijkheden 

 Concurrentie 

 Onderwijsbehoefte leerlingen 

 Blijven ontwikkelen/uitbreiden van 

passend onderwijs 

 Nieuw onderwijsconcept 

 

 Werkdruk (uitwerking staat in het 

taakbeleid) 

 Ontkerkelijking 

 Individualisering 

 Financiële ruimte 

 Demografische ontwikkeling 

 Zorgbehoefte leerlingen 

 Gedragsproblemen, 

 Mondigheid ouders  

 Groepsgrootte /combinatiegroepen 

 Arbeidsvoorwaarden 

 Afvloeien van collega’s (krimp) 

 Verantwoordingscultuur 

 Aanwezigheid van ll met ernstige 

gedragsproblemen 

 Definitieve vorm van passend onderwijs 
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Binnen het team zijn er over slechts een beperkt een aantal onderwerpen uit de 

sterkte-/zwakteanalyse verschillen in opvatting. Deze zijn in rood in de matrix 

weergegeven. Hieronder worden deze punten verduidelijkt: 

 

Groen gemarkeerd zijn de onderdelen die tot een sterkte gemaakt kunnen 

worden. 

De goede teamgeest, de bekwaamheid van de leerkrachten en de aandacht 

voor de creatieve vakken evenals de aandacht voor de talenten van de kinderen 

vormen de basis voor het uitwerken van het nieuwe onderwijsconcept. 

De goede kwaliteit van de IB-er en RT-er en de onderwijskwaliteit bieden kansen 

om passend onderwijs te blijven ontwikkelen en uit te breiden, ook de kinderen 

met ernstige gedragsproblemen zouden in de toekomst wellicht beter begeleid 

kunnen worden. 

Een sterk onderwijsconcept wat uit gaat van wat een kind kan schept kansen bij 

passend onderwijs. 

 

Lila gemarkeerde onderdelen vertonen samenhang en vormen onze opdracht 

voor de toekomst.  

De ouderbetrokkenheid en hulp, de organisatie van de TSO zijn positief en vormen 

een tegenhanger ten aan zien van de individualisering in de maatschappij. 

Ook zijn dit positieve elementen waardoor de verantwoordingscultuur vermindert. 

Ouders voelen zich mede betrokken bij  het onderwijs aan hun kinderen en nemen 

daar ook verantwoordelijkheid voor. De positieve inbreng van veel ouders kan 

ervoor zorgen dat de samenwerking met midden en klein bedrijf in de omgeving 

de school ten goede komt. 

 

Blauw gemarkeerde onderdelen vertonen samenhang en vormen onze opdracht 

voor de toekomst.  

Voor de goede interne communicatie bieden de digitale communicatiemiddelen 

een kans. ( website-digitaal portfolio etc.) Ook de mondigheid van de ouders kan 

een positieve factor worden als ze b.v. mogen meedenken in een ouder denktank 

of werkgroep. 

 

Bruin gemarkeerde onderdelen kunnen zwaktes naar kansen ombuigen: 

De lage Cito scores (LOVS) in sommige groepen, de uitdagingen die een 

combinatie 3-4 en (grote) combinatiegroepen met zich mee dragen kunnen 

ervoor zorgen dat we de onderwijsbehoefte van de leerlingen steeds beter in 

beeld krijgen en erop in durven spelen. We hebben de grenzen van onze 

mogelijkheden optimaal benut, de noodzaak om zaken anders te willen 

aanpakken wordt gevoeld, b.v. groeps doorbrekend instructie geven. 

 

De definitieve vorm van passend onderwijs is voor een deel van het team een kans 

en voor anderen vormt het (nog) een bedreiging, De ontwikkelingen t.a.v. ons 

nieuwe samenwerkingsverband zijn nog pril maar wel veel belovend. 

 

Samenvattend pakken we de elementen 

 onderwijsprofiel ( Reggio Emilia); 

 passend onderwijs; 

 communicatie ( in 100 talen) en 

 samenwerking met de omgeving 

op als werkpunten voor onze toekomst. 
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5. Onderwijskundig beleid 
 

Om richting te geven aan de profilering formuleren we een aantal strategische 

doelstellingen: 

 

1. Het voortbestaan van de Antoniusschool voor langere tijd blijven garanderen 

door een aansprekend profiel te bieden en dat uit te dragen. 

2. Een rijke uitdagende veilige leeromgeving bieden met een modern aanbod 

en voor de leerlingen goed bereikbare leermiddelen zodat leerlingen en 

leerkrachten zich nieuwsgierig en betrokken kunnen ontwikkelen en 

ontplooien. 

3. Kinderen leren zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf, elkaar en de 

omgeving.  

4. Kinderen leren zich te uiten door communiceren, zowel in woord als in beeld, 

met inzet van al hun talenten. 

5. Kinderen de gelegenheid bieden om een opbouwende mening/zienswijze te 

ontwikkelen in het kader van goed burgerschap. 

6. De continuïteit van de zorg borgen door intensieve samenwerking met het 

samenwerkingsverband Passenderwijs en het werken aan de hand van het 

School Ondersteuningsprofiel. 

7. De kwaliteit van ons onderwijs blijven optimaliseren door borging van ons 

taalbeleid en de afspraken rondom opbrengstgericht werken. 

 

5.1 Onderwijskundig concept: 

Antonius op weg van Padua naar Reggio. 

Onze school heet voluit Antonius de Padua. Deze Franciscaan leefde in Italië in de 

stad  Padua. 

Grondlegger van de pedagogiek van Reggio Emilia ( tevens de naam van de 

stad) is de Italiaan Loris Malaguzzi (1920-1994).  

Symbolisch leggen we in de aankomende vier jaar de weg af van Padua naar 

Reggio. 

We willen de sterke kanten van de pedagogische denkwijze Reggio Emilia samen 

gaan verkennen en gebruiken als inspiratiebron voor het completer maken van 

ons onderwijs.  

Deze pedagogiek ( filosofie) sluit aan bij  de manier waarop we naar kinderen 

willen kijken: 

 We geven onze leerlingen een brede ontwikkeling waarin het aanleren van 

basisvaardigheden centraal staat. 

 We gaan uit van wat een kind kan, denken in mogelijkheden. (passend 

onderwijs) 

 Leren doe je niet alleen, je hebt elkaar nodig, ouders en de omgeving zijn 

belangrijk. (3 pedagogen en wereldburgerschap) It takes a whole village to 

raise a child. 

 Kinderen- mensen- zijn gericht op communicatie. Daarvoor zetten we alle 

mogelijkheden in, vooral ook kunstzinnig onderwijs. 
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Uitgangspunten van Reggio Emilia: 

 

 Communiceren in meerdere talen 

Uitgangspunt van de Reggio-Emilia benadering is dat kinderen gericht zijn op 

communicatie. Zij drukken zich daarbij niet alleen uit in gesproken en geschreven 

taal, maar ook via mimiek, geluid, beweging, dans, drama en muziek. Al deze 

vormen van communicatie zijn van belang, omdat elke vorm zijn eigen 

zeggingskracht en mogelijkheden heeft. Er is dan ook veel aandacht voor 

kunstzinnige vorming om kinderen bewust te maken van de vele 

uitdrukkingsmogelijkheden. 

Kinderen zijn niet alleen gericht op communicatie, maar ook, via communicatie, 

op het onderzoeken van de wereld om hen heen. De Reggio-Emilia benadering 

speelt hierop in door kinderen te laten werken in kleine groepjes waarin de kans op 

onderlinge uitwisseling optimaal is. Als vanzelf leren kinderen van elkaar, over 

elkaar, over zichzelf en over de wereld.  

Engels wordt in principe al vroeg aangeboden, daar ligt voor ons nog niet direct 

de prioriteit. 

 

 Drie 'pedagogen'  

Een van de ideeën van Reggio Emilia is dat kinderen elkaars 'eerste pedagoog' 

zijn. Volwassenen ziet men als 'tweede pedagoog' en de omgeving als 'derde 

pedagoog'. De omgeving wordt zo ingericht dat deze de creativiteit die ieder kind 

van nature bezit, stimuleert. Daarbij is aandacht voor architectuur, inrichting, 

lichtval en de kleurkeuze van meubels en materialen. Ook is er standaard een 

atelier aanwezig voor de kinderen. 

Voor ons ligt de uitdaging om de bestaande situatie met betrekking tot huisvesting 

zoveel mogelijk aanpassing te geven als nodig en betaalbaar is. 

 

 Observeren en documenteren 

Kenmerkend voor Reggio Emilia is dat leerkrachten het onderzoeksproces van 

kinderen observeren, analyseren en documenteren. Van alle kinderen zijn er foto's, 

video's, teksten en werkstukken. Voor de kinderen dient dit materiaal als 

inspiratiebron. Voor ouders is het prettig te zien waar hun kinderen mee bezig zijn. 

Wij zijn gestart met een digitaal portfolio voor de groepen 1/2 en 5/6 als pilot. 

In het schooljaar 2015-2016 gaan ook de andere groepen ermee werken. 

 

We hebben voldoende realiteitszin om te begrijpen dat ons onderwijs langzaam 

aan moet gaan veranderen. Daarom gaan we als startpunt uit van onze 

bestaande structuren. 

 

5.2 Klassenmanagement  

In een combigroep is het van belang dat de kinderen kunnen omgaan met 

uitgestelde aandacht en zelfstandig kunnen doorwerken als de andere groep 

instructie krijgt. Van de leerkrachten vraagt dat bijzondere vaardigheden op het 

gebied van plannen en organiseren. Om dat optimaal te kunnen doen met een 

doorgaande lijn in de school is er veel aandacht voor het klassenmanagement en 

het werken met dag en weekroosters. 
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We hanteren daarbij de volgende afspraken en regels: 

 

Dag en weekroosters 

Groep 1/2 

 Heeft een weektaak, met daarin een werkblad, een crea-opdracht en 

ontwikkelingsmateriaal. 

 

Werkwijze: 

 De weektaak wordt op maandagochtend uitgelegd en de leerlingen krijgen 

tijdens het zelfstandig werken tijd om hiermee aan de slag te gaan. 

 Groep 1 werkt aan het begin van het schooljaar vooral in de hoeken en start 

in januari met een weektaak. 

 

Groep 3/4 

Groep 3 heeft een weektaak met daarin: 

 Moet opdrachten: letterzetter, lezen, cijfers letters schrijven en 

computeropdrachten. 

 Mag opdrachten: knutselen, tekenen, techniekkast 

Groep 4 heeft een dagtaak met daarin lezen, taal en spelling. 

 

Groep 5/6 

 Voor beide groepen is er een dagtaak met rekenen, spelling en taal. 

 Als dit werk af is kan er gewerkt worden aan de weektaak: 

 

De weektaak bestaat uit: 

1. Moet: computer rekenen en spelling, schrijven oefenschrift, bakkaart 

begrijpend lezen, lezen aardrijkskunde. Les en boekles begrijpend lezen en 1 

spel uit de kieskast. 

2. Individuele opdracht: B.V. n.a.v. RT maar ook extra uitdaging. 

3. Mag: kieskast, tekenopdracht. 

 

Werkwijze 

Er zijn een aantal momenten speciaal voor het werken aan de weektaak 

ingeroosterd. 

 

Groep 7/8 

 Er is voor beide groepen een weektaak met daarin rekenen en taal 

opdrachten. 

 

Werkwijze 

 Er wordt op vaste momenten instructie gegeven voor deze vakken. 

 Leerlingen mogen uit de kies of techniekkast kiezen als ze klaar zijn. 

 

5.3 Zelfsturing van leerlingen  

Groepering van de leerlingen 

In groep 1-2 zitten de kinderen in heterogene tafelgroepjes van ongeveer vijf 

kinderen. In alle andere groepen zitten de kinderen per jaargroep bij elkaar. 

Afhankelijk van het aantal kinderen per jaargroep zitten ze in tafelgroepjes of rijtjes. 
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Inrichting van het lokaal 

In elke klas staat een instructietafel met een aantal krukjes er omheen, hier kan de 

leerkracht een verlengde instructie geven of met een groepje begeleid inoefenen. 

De handleidingen en de leerling boeken staan of liggen op vaste plekken in 

(open) kasten. De schriften van de kinderen staan in cassettes op de kasten. (elke 

groep een eigen kleur). Het nakijkwerk komt in nakijkbakken. In elke groep is een 

techniekkast en een kieskast. We letten erop dat alle kinderen goed zicht hebben 

op het digitale schoolbord. De kinderen zitten zoveel mogelijk met hun rug naar de 

beeldschermen van de leerlingcomputers. 

 

Voorspelbaarheid van de leerkracht   

We willen zoveel mogelijke effectieve leertijd creëren voor de leerlingen. Tijdens de 

instructie zorgen we voor interactie, we laten kinderen meedenken, samenwerken 

of overleggen. We proberen afwisselende opdrachten en werkvormen te 

gebruiken. We maken gebruik van het directe instructiemodel. 

 

5.4 Differentiatie  

Het directe instructiemodel 

Dit model bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Terugblik 

 Presentatie 

 Begeleide inoefening 

 Zelfstandige verwerking 

 Evaluatie 

 

Om er goed mee om te kunnen gaan gebruiken de volgende regels: 

Regels voor zelfstandig werken = regels voor het directe instructiemodel  

Rood : tijdens de eerste 10 minuten van het zelfstandig werken (5 min bij de 

jongste) 

Ik werk stil en alleen, want ik mag niemand storen. 

Oranje: bij of na het 1e hulprondje 

Ik mag zacht iets aan een ander kind vragen (b.v. helpdesk) 

Groen: bij instructie en inoefening. 

Ik mag zacht praten met andere kinderen en de juf en ik mag lopen om iets 

voor mijn werk te pakken. 

Ik weet wat ik moet doen als ik klaar ben met mijn taak. 

Om deze regels te ondersteunen en zichtbaar te maken hangen er in elke groep 

twee stoplichten, voor ieder leerjaar een: 

 Ze bevorderen de voorspelbaarheid van de dag/ activiteiten en de 

leerkracht. 

 Ze creëren rust door consequent en juist gebruik. 

 Ze zijn eenduidig en herkenbaar. 

 

Leren omgaan met uitgestelde aandacht 

We hebben altijd te maken met combinatiegroepen daarom is het kunnen 

omgaan met uitgestelde aandacht noodzakelijk. Dit is afhankelijk van de leeftijd 

en de taak. We bouwen het per leeftijdsgroep op. 
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Correctie van gedrag 

 We corrigeren klein: lopen even naar het kind toe, gebruiken non-verbale 

signalen. 

 We corrigeren op gedrag en niet op persoon. 

 We zijn stellend: geen discussie, de leerkracht is de baas. 

 We complimenteren groot. 

 

Omgang met verschillen in niveau, tempo en talent 

Leerkrachten kennen hun kinderen voldoende om te bepalen wie instructie 

afhankelijk, onafhankelijk of instructie gevoelig is bij de hoofdvakken. Voor 

technisch lezen spellen en rekenen staat dat al in een groepsplan.  

Aan de instructietafel komen individuele kinderen of groepjes kinderen voor 

instructie op maat. Compacten en verrijken zetten we in bij het vak rekenen met 

de methode Wereld in getallen. In een enkel geval volgen kinderen instructie in 

een lagere of hogere groep. In de dag/weektaak worden aanpassingen gedaan 

met betrekking tot stofvermindering voor kinderen die een lager tempo hebben. 

Ook kunnen er extra taken in opgenomen passend bij de onderwijsbehoefte van 

de leerlingen.  

Voor het werken met de Pittige Plus Torens, een aanbod voor de cognitief boven 

gemiddeld goede leerlingen, hebben we het protocol Pittige Plus Torens 

opgesteld. 

Groepsdoorbrekend werken binnen de setting van een combinatiegroep is 

mogelijk en wordt beperkt toegepast. Het is de wens van het team om deze 

mogelijkheden verder te onderzoeken. Dat zullen we doen door ervaring te gaan 

opdoen met thematisch werken.  

 

5.5 Vakgebieden en tijdsbeslag 

Leerkrachten werken met een rooster voor alle vakken per leeftijdsgroep. Ze 

maken daarnaast week en dag planningen voor twee groepen tegelijk. Daarin zijn 

voor individuele leerlingen ook de RT momenten ingepland, het tutor lezen etc., 

zoveel mogelijk buiten de groepsinstructie om. De gymlessen zijn in de 

middaguren. Vier keer per jaar zijn er crea-ochtenden op woensdagen ingepland. 

Deze ochtenden zijn gewijd aan de creatieve vakken in samenhang met techniek. 

De kinderen van de groep 1 tot en met 4 en 5 tot en met 8  zijn dan gemengd en 

werken per ochtend aan een activiteit. Leerkrachten en ouders verzorgen de 

activiteiten 

 

5.6 Wijze van omgaan met elkaar 

Sfeer, normen en waarden 

We brengen op school een duidelijke structuur aan waarin de kinderen zich thuis 

voelen. Wij hechten als team veel waarde aan het bijbrengen van normbesef bij 

de kinderen. In de groepen 1 t/m 8 wordt aandacht besteed aan sociale vaardig-

heden zoals inlevend vermogen, zelfrespect, zorg voor anderen, betrouwbaarheid 

en uitgestelde behoeftebevrediging. Karaktereigenschappen die niet alleen voor 

de persoonlijke ontwikkeling van kinderen onontbeerlijk zijn, maar ook voor het 

functioneren in de samenleving. De ouders zijn hierbij actief meewerkende 

partners, een aantal duidelijk geïnspireerd door hun geloof. De kerk heeft in De 

Hoef nog steeds betekenis voor de school op een laagdrempelige manier. Er is 

samenwerking met de ouders van de gezinsvieringen. School, parochie en dorp 

zijn nauw met elkaar verbonden als het gaat om vieringen en voorbereidingen 

van sacramenten. 
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Regels op het schoolplein 

 Als je op de fiets naar school komt, stap je bovenaan de dijk af en als je 

weggaat, stap je boven aan de dijk op, dit is veiliger. 

 Wij lopen, met de fiets aan de hand, de speelplaats op. 

 Fietsen moeten op de standaard, langs het muurtje gezet worden. 

 Alleen in het speelkwartier mag groep 3 (tot de kerst) achter de witte lijn bij de 

kleuters spelen.  

 Afval gooien we in de grijze of groene container.  

 Niet op de muren van de fietsenstalling lopen/zitten. 

 We zijn voorzichtig met de struiken. 

 ’s Morgens ben je vanaf 08.30  welkom op school. 

 ‘ Middags ben je welkom vanaf 12.45 als je niet overblijft.  

 Op de speelplaats gelden de 14 positieve regels die horen bij ons Johan 

Cruijff Schoolplein14. 

 

Regels in de school 

 We lopen rustig in de gangen en klassen. 

 Snoep gaat in de tas als de les begint. 

 We gaan zorgvuldig met de schoolspullen om. 

 Jassen hangen we aan de kapstok. 

 We proberen de wc zo schoon mogelijk te houden en als we klaar zijn wassen 

we onze handen. 

 We kauwen geen kauwgom op school en delen dit dus ook niet uit met 

verjaardagen. 

 In de klassen dragen we geen petten of andere hoofdbedekkingen. 

 

Regels in de klas: 

 

Regel 1 Wij hebben aandacht voor elkaar en wij laten elkaar uitspreken. 

Regel 2 Wij praten rustig, op een gewone toon en gebruiken vriendelijke 

woorden. 

Regel 3 Eerst kijken, dan denken en dan doen. 

 

 De regels zijn terug te vinden in elk lokaal en in de algemene ruimtes 

waardoor er door iedereen naar verwezen kan worden.  

 Leerkrachten dragen de verantwoordelijkheid voor álle leerlingen in de 

school. Dit betekent dat een kind aangesproken kan worden door elke 

leerkracht of andere volwassenen in de school. 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling  

We geven in alle groepen lessen naar aanleiding van de thema’s van Trefwoord 

aangevuld met materiaal vanuit Leefstijl. 

Vanaf schooljaar 2011-2012 wordt de sociaal emotionele ontwikkeling gevolgd en 

in beeld gebracht door Vision van CITO. Indien nodig wordt met ouders de 

mogelijkheid besproken om aanvullend een sociale vaardigheidstraining te volgen 

buiten school. 
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Omgaan met pestgedrag 

Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. 

Daarom willen wij alert zijn op pestgedrag. Wat doen we precies ter voorkoming 

van pesten?  

 lessen geven zoals hierboven beschreven. 

 (in gesprek met kinderen) duidelijke omgangsregels stellen die consequent 

gehanteerd worden. 

 eens in de twee jaar laten we de kinderen van groep 4 t/m 8 een lijst van 

welbevinden maken. Aan de hand van uitslagen hiervan worden, indien 

nodig acties, ondernomen.  

 

Als er toch ‘pestgedrag’ wordt gesignaleerd, reageren we daarop. We bespreken 

het probleem met de betrokkenen (kinderen, ouders van zowel het kind dat pest 

als het kind dat gepest wordt) en zoeken naar een oplossing.  

Er is een pestprotocol. 

 

(Wereld) Burgerschap  

De leefwereld van de kinderen wordt langzamerhand groter. Vanuit thuis naar 

school, vanuit het dorp de wijde wereld in. De directe leefwereld van onze 

leerlingen is redelijk beschermd en eenzijdig van samenstelling. Mensen vanuit 

andere landen en culturen wonen bijna niet in het toeleveringsgebied van de 

school en dus hebben wij ook weinig kinderen uit deze doelgroep.  

Behalve met incidentele projecten werken we, via de zaakvakken aan de 

kerndoelen 34 tot met 39: oriëntatie op jezelf en op de wereld: 

 Het kind leert zichzelf kennen. 

 Het kind leert zichzelf zien als deel van zijn omgeving en de wereld. 

 Het kind leert zich open te stellen voor anderen, kinderen leren van elkaar en 

zijn betrokken op elkaar. 

 We stellen als wereldburgers betrokkenheid tegenover onverschilligheid. 

 We leveren een positieve bijdrage aan de gemeenschap en ontwikkelen 

daardoor ook zelf. 

Mede vanuit onze katholieke identiteit zijn met name de drie laatste punten erg 

belangrijk. Een keer per twee jaar doen we samen met de parochie mee aan de 

actie Schoenmaatjes van Edukans.  

 

5.7 Inrichtingseisen: 

Het schoolgebouw is gebouwd in 1956. De school beschikt over 4 klaslokalen, een 

interne speelzaal voor groep 1 en 2, een gemeenschappelijke ruimte, een team-

kamer, een RT ruimte, een IB kantoortje en een kleine lesruimte op de boven-

verdieping. In 2008 is er een gedeelte aangebouwd te weten een directiekantoor 

en een lokaal voor de buitenschoolse opvang. De gangen zijn niet geschikt om op 

te werken. Omdat we met allemaal combinatieklassen werken is het af en toe 

noodzakelijk een gesplitste groep instructie te kunnen geven. Dat lukt op de 

volgende wijze: 

 Groep 1-2 kan gebruik maken van de speelzaal en de hal. 

 Groep 3-4 kan gebruik maken van de kleine lesruimte boven. 

 De groepen 5-6 en 7-8 kunnen gebruik maken van de gemeenschappelijke 

ruimte en de BSO ruimte. 

 In de gemeenschappelijke ruimte staan ook de bibliotheekkasten voor de 

groep 3-8 en op het podium staat het Makkelijk Lezen Plein. 

 In elke groep staan drie vaste computers die gebruikt worden door de kinderen. 
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5.8 Realisatie kerndoelen, referentieniveaus 

We werken op de Antoniusschool aan de kerndoelen met moderne lesmethodes, 

Cotan gecertificeerd.  

In het overzicht in bijlage 1 staan ze vermeld. 

 

5.9 Leerlingenzorg 

Voor uitgebreide informatie over dit onderwerp verwijzen we naar het School 

Ondersteunings Profiel. 

 

Leerlingenzorg: 

Een basisschool als die van ons in een kleine dorpskern kent eigenlijk al vanuit de 

traditie passend onderwijs. We proberen om als het kan leerlingen binnen de eigen 

school op te vangen en te handhaven. Het merendeel van de leerlingen zal op 

gemiddeld groepsniveau mee kunnen komen en weinig extra nodig hebben 

naast het reguliere onderwijsaanbod. Er is ook aandacht voor leerlingen die 

moeilijkheden ondervinden met de leerstof en voor leerlingen die meer 

aankunnen dan het reguliere programma. De extra ondersteuning voor individuele 

leerlingen wordt in onze school opgevat als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid.  
 

Niveaus van zorg: 

We onderscheiden een aantal niveaus van extra ondersteuning.  

 

Zorgniveau 1 = de dagelijkse zorg voor de leerling in de klas door de leerkracht. 

 

Zorgniveau 2 = de zorg waarbij de leerling en/of de leerkracht ondersteuning 

nodig heeft/ krijgt binnen de klas van de interne begeleider en/of de remedial 

teacher 

[zorgniveau 1 en 2 vallen onder de competenties van de basisondersteuning 

welke elke school binnen het samenwerkingsverband geacht wordt te kunnen 

bieden. Hieronder vallen ook preventieve en licht curatieve interventies welke in 

een groepsplan/ individuele handelingsplan worden opgenomen. 

 

Zorgniveau 3 = de zorg waarbij school voor een leerling of groep van leerlingen 

ondersteuning nodig heeft van externe deskundigen, bijvoorbeeld van het 

Samenwerkingsverband (leeskliniek, consultaties, trainingen), hetzij omdat school 

nog hulp nodig heeft bij het verwerven van kennis op competentieonderdelen 

van de basisondersteuning (tot aug. 2016), hetzij om mee te denken over de 

mogelijke inzet van een arrangement (zorgniveau 4) 

 

Zorgniveau 4 = zorg voor een leerling die de basisondersteuning overstijgt en 

waarvoor ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband nodig is middels 

financiële middelen, deskundige menskracht van buiten af of plaatsing op een 

passender school (bijvoorbeeld SBO) middels toekenning van een arrangement. 
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6. Personeelsbeleid  
 

De Stichting en haar scholen hanteren Integraal Personeelsbeleid (IPB). Het 

integraal personeelsbeleid is op bestuursniveau vastgesteld. Integraal 

personeelsbeleid betekent dat er regelmatig wordt afgestemd tussen inzet, kennis 

en vaardigheden van de medewerkers en de inhoudelijke en organisatorische 

doelen van de scholen waar ze werkzaam zijn. Er wordt hierbij gebruik gemaakt 

van een samenhangend geheel van instrumenten en modellen die gericht zijn op 

de ontwikkeling van individuele medewerkers, zoals: 

1. Competentiegericht werken. 

2. Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). 

3. Scholingsbeleid.  

4. Taakbeleid. 

5. Gesprekkencyclus. 

 

Doelstelling van het personeelsbeleid 

Bij onze stichting en onze scholen neemt iedereen bekwaam, betrokken en 

respectvol zijn verantwoordelijkheid. Wij investeren in de ontwikkeling van onze 

medewerkers. Voor de komende schoolplanperiode zijn op stichtingsniveau de 

volgende doelstellingen geformuleerd: 

1. Directies sturen actief op de inzet van de talenten van leerkrachten op de 

juiste plek binnen de school. 

2. Directies sturen actief aan op mobiliteit van leerkrachten om talenten gericht 

in te zetten voor alle scholen van de stichting. Dit onderwerp mobiliteit maakt 

een vast onderdeel uit van de jaarlijkse gesprekkencyclus.  

3. Bij Stichting Antonius heerst een professionele cultuur. Het onderwerp 

professioneel gedrag maakt aan de hand van de afspraken in de 

gedragscode een ast onderdeel uit van de jaarlijkse gesprekkencyclus. 

4. Eind schooljaar 2015-2016  moet de tevredenheid van het personeel tenminste 

het rapportcijfer 8 opleveren.  

5. Op 1 augustus 2017 is 90% van ons personeel competent overeenkomstig het 

vastgestelde Antonius competentieprofiel. 

 

6.1 Personeelsbeleid op schoolniveau 

1. Op de Antoniusschool werken mensen die betrokken zijn op elkaar, de 

kinderen, de ouders en de school. Werken op een kleine school vraagt dat van 

de medewerkers. Er zijn weinig schouders om de lasten te verdelen. Plezier in 

wat we doen is nodig om dit te kunnen volbrengen. 

2. Op de Antoniusschool werken leerkrachten die zich  conformeren aan- en 

scholen- in het concept van Reggio Emilia. 

3. Affiniteit met de doelgroep en leefomgeving maakt het prettiger, zo niet fijn, 

om hier te kunnen werken.  

4. Saamhorigheid en hulpvaardigheid zijn belangrijk. We ondervinden dit ook van 

de ouders. 

5. Op de Antoniusschool hebben we leerkrachten die hun vak verstaan en willen 

blijven groeien en ontwikkelen. We hebben een open en vragende houding. 

6. We willen ons onderwijs blijven optimaliseren, met elkaar blijven nadenken en 

de school goed in de markt houden. 

7. We begrijpen dat ouders onze klanten zijn en dat de communicatie met hen 

zorgvuldig en respectvol dient te gebeuren. We vragen dat ook terug. 
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8. We zien in dat het gezin en de dorpsgemeenschap een essentiële rol spelen in 

de ontwikkeling van de kinderen. Het is hun eerste leefomgeving. We geven 

daar ruimte en kansen en willen samenwerken. 

9. De leerkrachten hebben kennis van en respect voor de identiteit van de 

school en vele ouders. Ze handelen ernaar en stellen zich betrokken op. Ze 

hebben een open houding ten aanzien van verschillen tussen mensen en 

zoeken naar overeenkomsten en kansen. Leerkrachten besteden in hun 

onderwijs structureel tijd aan het overbrengen van waarden en normen 

gerelateerd aan bovenstaande.  

10. De directie heeft oog voor de individualiteit van de medewerkers, stimuleert 

de ontwikkeling van de mensen apart en van de school als geheel. Er is de 

gelegenheid om door te studeren middels de lerarenbeurs. Er wordt gewerkt 

aan het realiseren van de doelen van de functiemix. 

11. Team nascholing is de afgelopen vier jaar intensief ingezet ter verbetering van 

het onderwijs. De aankomende jaren krijgt dat een vervolg in het kader van 

het toepassen van waardevolle aspecten uit de pedagogiek van Reggio 

Emilia. 

12. De directie is de mening toegedaan dat het team het werkkapitaal is en wil 

daarom het team graag waarderen en complimenteren middels ludieke 

teamactiviteiten indien daartoe aanleiding is. 

 

6.2 Uitgangspunten bij het opstellen van de formatie 

De formatie wordt per school uitgevoerd op grond van de door de school 

gegenereerde lumpsuminkomsten. De lumpsum is berekend op basis van de 

leerlingentelling van 1 oktober, vermeerdert met een percentage van 3%. Dit 

wordt ook wel het T-1 model genoemd. Van het PAMB –budget wordt 54% 

aangewend voor bovenschoolse inzet. Verder ontvangen de scholen:  

 Subsidies (gemeente en van het Rijk) 

 Ondersteuningsbudget via het Samenwerkingsverband.  

De school staat in principe vrij hoe zij deze middelen wil inzetten voor het 

vormgeven van de formatie aangezien elke school een eigen schoolconcept 

heeft. Gezien de omvang van de scholen en de blijvende terugloop in 

leerlingaantal zal de prioriteit steeds meer liggen bij het primaire proces, d.w.z. de 

groep en het onderwijs. Dat betekent ook dat waar nodig het handhaven van 

werkgelegenheid van leraren voorrang krijgt. Daarnaast is en blijft er extra 

aandacht voor nascholing om de doelstellingen van de stichting en de scholen te 

kunnen bereiken.  

 

Schoolspecifieke informatie: 

Omdat we op de Antoniusschool gedwongen werken met combinatiegroepen 

maken we keuzes voor de ondersteuning van de leerkrachten bij het realiseren 

van een effectieve instructie aan de beide leeftijdsgroepen. 

 

 Groep 1-2 

Wanneer deze groep meer dan 30 leerlingen bereikt wordt er gewerkt met 

een ondersteunende leerkracht of onderwijsassistente voor een aantal 

dagdelen per week. Op deze manier kunnen we waarborgen dat de 

kinderen van groep 2 voldoende specifieke voorbereidingen krijgen voor de 

overgang naar groep 3. Deze groepen maken gebruik van de speelzaal en 

het klaslokaal van groep 1-2. 
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 Groep 3-4 

We hebben al een aantal jaren te maken met een grote combinatiegroep  

3-4. Vanuit de evaluaties van de afgelopen jaren is gebleken dat een goede 

start bij het leren lezen  en rekenen erg belangrijk is en veel “leer” problemen 

voorkomt. Daarom maken we de keuze om deze combinatiegroep op een 

aantal dagdelen te splitsen en een ondersteunende leerkracht in te zetten. 

Dit biedt ons de gelegenheid effectieve instructie te geven bij het 

aanvankelijk en voortgezet leesproces en op het gebied van de basis 

rekenvaardigheden. Deze groepen maken hiervoor gebruik van het eigen 

leslokaal en de kleine lesruimte op de bovenverdieping. 

 Groep 5-8 

Door de intensieve aanpak in de onderbouwgroepen is de basis voor het 

leren goed gelegd. Kinderen die de basis niet makkelijk doorlopen zijn 

intensief gevolgd en eventueel nader onderzocht. Voor hen zijn aanpassingen 

gemaakt ten aanzien van tempo en stof. Hetzelfde geldt voor de leerlingen 

waarvan is gebleken dat ze meer aan kunnen. Omdat de kinderen in de 

onderbouw ook de kans hebben gehad goed zelfstandig te leren werken 

kunnen we hiervan in de bovenbouw de vruchten plukken. 

Voor deze groepen hebben we nog op twee dagdelen de mogelijkheid om 

RT in te zetten buiten de klas. Dit lijkt een luxe, de werkelijkheid op de 

Antoniusschool is echter anders. Eerder was te lezen dat we ernaar streven 

alle kinderen bij ons op school te houden. De realiteit van de afgelopen jaren 

laat ons zien dat we veel leerlingen hebben met gediagnosticeerde 

problematiek als dyslexie en AD(H)D of combinaties hiervan. In dat licht 

gezien is de keuze beter te begrijpen. De bovenbouwgroepen maken gebruik 

van het extra BSO lokaal tot 14.00 uur of de centrale hal. 

 

6.3 Mobiliteitsbeleid 

In 2009 is er mobiliteitsbeleid opgesteld voor de stichting. Hierbij ligt de focus vooral 

op het stimuleren van vrijwillige horizontale mobiliteit die kan bijdragen aan de 

professionalisering van leerkrachten en schoolorganisaties. Daarnaast kan de 

mogelijkheid tot mobiliteit het werken voor de stichting voor personeelsleden 

aantrekkelijker en uitdagender maken.  

 

Job Swap 

Ter stimulatie van vrijwillige interne mobiliteit is er beleid ontwikkeld voor horizontale 

mobiliteit voor onderwijzend personeel binnen de stichting; Job Swap. Dit houdt in 

dat er een uitwisseling plaatsvindt voor een bepaalde tijd binnen een zelfde 

functie, naar een andere school van hetzelfde gezag (of eventueel in de 

toekomst; ander bevoegd gezag). Dit is voor de duur van 1 schooljaar met 

terugkeergarantie naar de oude school. Job Swap bevordert de kwaliteit van het 

onderwijs doordat personeelsleden hun kennis verspreiden en bevordert een 

bredere inzetbaarheid van leerkrachten. Voor Job Swap zijn dan ook tenminste 

twee personeelsleden nodig.  
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6.4 Taakbeleid  

 

School specifieke afspraken:  

Op de Antoniusschool wordt jaarlijks besproken hoe de taaktoedeling plaatsvindt. 

Tot nu toe wordt er voor gekozen om niet met rekenmodellen te werken, maar met 

persoonlijke wensen en voorkeuren. De taken worden naar voorkeur verdeeld, 

waarbij iedereen oog heeft voor overbelasting van collega’s. Dat betekent dat we 

waar mogelijk rekening houden met beginnende leerkrachten of leerkrachten met 

een relatief “zware” groep. We kennen geen taakuren toe omdat dat eenvoudig 

weg niet gaat met onze kleine formatie. De professionaliseringstijd wordt allereerst 

gebruikt voor de team nascholing. Leerkrachten met een lerarenbeurs hebben 

studieverlof voor hun eigen studie. We hanteren de volgende lesuren: 

 
Groep 1 + 2 3 + 4 5 t/m 8 

Aantal klokuren per week 23,5 23,5 25,75 

Aantal klokuren per schooljaar 880 910 1000 

 

6.5 Nascholing  

Alle scholen hebben een budget voor nascholing vanuit hun eigen PAMB budget 

naast de middelen voor schoolbegeleiding die ook voor teamscholing ingezet 

kunnen worden. Deze middelen worden toegekend op basis van de T-1 

systematiek. Directeuren en locatieleiders bepalen zelf hoe deze gelden worden 

ingezet en welke verdeling wordt gehanteerd tussen teamscholing en individuele 

scholing. De eerste is altijd gekoppeld aan een SMART geformuleerd schooldoel. 

De tweede is altijd een uitvloeisel van een POP-gesprek.  

 

 De aankomende vier schooljaren zetten we het budget in voor teamscholing 

in het kader van onze ambitie om te groeien naar een school geïnspireerd 

door de pedagogische denkwijze van Reggio Emilia. We gaan samenwerken 

met Ellen de Haan eigenaar van Lef Onderwijsadvies. De teamscholing wordt 

uitgewerkt in het jaar ontwikkelplan. 

 

 We gaan het laatste jaar in van een driejarig traject Scholen in Talenten 

samen met Kunst Centraal. In het schooljaar 14-15 zijn we gestart met een 

pilot “digitaal portfolio” voor de groepen 1 / 2 en gr 5/6.  In het schooljaar 15-

16 zullen we deze pilot doortrekken naar alle groepen. Een van de kenmerken 

van Reggio  Emilia scholen is dat de muren spreken. Er is zichtbaar waar het 

onderwijs over gaat en welke processen er naar toe leiden. Bij ons zullen 

“digitale muren” spreken. Een portfolio geeft een goed beeld van de 

persoonlijke vorderingen van kinderen. Dat kun je zien in creatieve 

eindproducten maar ook aan de manier waarop een kind het maakproces 

aanpakt.  Kinderen kunnen leerprocessen bij een thema of presentatie zelf 

vastleggen in filmpjes, foto’s en geluidsregistraties. Kunstproducten worden zo 

communicatiemiddel en onderzoeksinstrument en geven een weerslag van 

de leerervaringen. De teamscholing wordt uitgewerkt in het jaar 

ontwikkelplan. 

 Vroege starters Impuls Muziekonderwijs: Onze school behoort tot de 15 

zogeheten “Vroege starters” die alvast aan de slag gaan om muziek een 

vaste plek binnen het curriculum te geven.  De nascholing wordt uitgewerkt in 

het jaar ontwikkelplan. 
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 Aanbod Passenderwijs voor 2015-2016. In september 2015 zijn er studiedagen 

over Hoogbegaafdheid. In maart 2016 zijn er studiedagen over tweede taal 

verwerving. In mei is er een studiedag voor IB-ers en directies. Jaarlijks is er een 

dergelijk aanbod. De nascholing maakt deel uit van het jaar ontwikkelplan. 

 

6.6 ARBO-beleid  

De scholen van de stichting hebben een Arbocontract met Achmea Arbo. De 

Arbodienst ziet toe op de naleving van de in de Arbo-wet opgenomen termijnen 

en draagt naar vermogen bij aan re-integratie van zieke werknemers.  

 

Preventiemedewerkers en bedrijfshulpverlening 

In 2006 zijn er op alle scholen preventiemedewerkers aangesteld. Een 

preventiemedewerker ondersteunt de directies bij de zorg voor de dagelijkse 

veiligheid en gezondheid op de school. Daarnaast zijn op alle scholen 

personeelsleden met een BHV opleiding. Jaarlijks wordt er door het bestuur voor 

deze personeelsleden een herhalingscursus BHV of een basiscursus voor nieuwe 

BHV-ers georganiseerd. 

 

Veiligheidsbeleid 

Alle scholen hebben een veiligheidsplan met daarin onder andere een 

gedragsprotocol, richtlijnen leerlingenvervoer, een internetprotocol, verzekeringen, 

gebruikersvergunningen, ontruimingsplan en een pestprotocol.  
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7. Schoolondernemingsdoelen 
 

7.1 Doelstelling 1 

Het voortbestaan van de Antoniusschool voor langere tijd blijven garanderen door 

een aansprekend profiel te bieden en dat uit te dragen. 

 In de jaren 2015-2019 blijft ons leerlingaantal stabiel en daarmee boven de 

opheffingsnorm. 

 Elk jaar wordt er gecommuniceerd over de ontwikkelingen met betrekking het 

nieuwe profiel naar ouders en de omgeving. 

 Aan het eind van de planperiode is er een promotiefilm gemaakt: Een dijk 

van een school…………..in beeld en geluid. 

 

7.2 Doelstelling 2 

Een rijke uitdagende veilige leeromgeving bieden met een modern aanbod en 

voor de leerlingen goed bereikbare leermiddelen zodat leerlingen en leerkrachten 

zich nieuwsgierig en betrokken kunnen ontwikkelen en ontplooien. 

 In 2015-2016 starten we met onderzoekend en ontwerpend leren. 

 We analyseren de leeromgeving en verkennen de mogelijkheden binnen de 

huidige situatie om deze rijker te maken door bijvoorbeeld de realisatie van 

ateliers. 

 We betrekken de buiten ruimte bij het leren doordat we een ontdektuin 

realiseren in 2015-2016 zodat buiten leren mogelijk wordt. 

 In het eerste jaar implementeren we een schoolproject. 

 Leerkrachten krijgen de gelegenheid zich te scholen in de gedachtegang 

van Reggio onderwijs middels studiemomenten en het bestuderen van 

literatuur. 
 

7.3 Doelstelling 3 

Kinderen leren zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf, elkaar en de 

omgeving.  

 Kinderen leren samenwerken, in duo’s werken, kunnen elkaars maatjes zijn 

 Groepjes kunnen heterogeen of homogeen worden samengesteld door de 

leerkracht. 

 Oudere leerlingen helpen de jongere kinderen en begeleiden ze soms op 

feestdagen of bijzondere  schoolactiviteiten. 

 Kinderen zorgen er dagelijks voor dat de klas opgeruimd is, dat wil zeggen 

hun eigen laatjes zijn netjes, de kasten zien er netjes uit, het ingeleverde werk 

ligt in de juiste nakijkbakken. 

 Kinderen en leerkrachten dragen zorg  voor aantrekkelijke openbare ruimtes. 

 Bij creatieve vakken wordt het materiaal door de leerlingen, o.l.v. de 

leerkracht, schoongemaakt en opgeruimd. 

 Kinderen dragen mede zorg voor de ordening en de handhaving hiervan bij 

de kieskasten en het Makkelijk Lezen Plein evenals de bibliotheekkasten op de 

hal. 

 Aan elk begin van een schooljaar maken de leerkrachten samen met de 

kinderen groepsregels en afspraken, houden zich hieraan, kunnen elkaar daar 

op aan spreken of worden aangesproken zowel door volwassenen als door 

andere kinderen. 
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7.4 Doelstelling 4 

Kinderen leren zich te uiten door communiceren, zowel in woord als in beeld, met 

inzet van al hun talenten. 

In de jaren 2015-2018 is muziekonderwijs speerpunt met de volgende doelen: 

 Een duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs, binnen-en 

buitenschools, dat de leerlingen uitdaagt om zichzelf te ontwikkelen op het 

gebied van creatieve en muzikale vaardigheden, talenten en eigen identiteit. 

Na 3 jaar zijn de volgende ambities verwezenlijkt:  

 De school werkt met een muziekmethode die is geïntegreerd in het 

curriculum. Dat houdt in dat het vak muziek is opgenomen in het weekrooster, 

er een duidelijke schakel is gemaakt met Reggio Emilia en er ook inhoudelijk, 

bijvoorbeeld wat betreft taal en rekenen, een verbinding wordt gemaakt  met 

het curriculum. 

 Het hele team is in staat om op niveau met de methode te werken.  Er wordt 

de intentie uitgesproken dit niveau op pijl te houden en te blijven verbeteren. 

 Zingen is een niet meer weg te denken onderdeel van het weekprogramma. 

Er wordt minstens 3 keer in de week gezongen in alle klassen. 

 Er is een structurele samenwerking met een lokale partner, zoals Kunst Ronde 

Venen of Muziekschool Soundcheck. Samen is er een programma voor 

talentscouting geïmplementeerd en er zijn buitenschoolse en binnenschoolse 

projecten gestart om dat te stimuleren, zoals een schoolkoor of schoolorkest. 

 De school is in staat om i.s.m. Kunst Centraal goede gastlessen, projecten en 

voorstellingen te organiseren die zich op een goede manier verhouden tot de 

nieuwe muzikale leerlijnen. 

 

7.5 Doelstelling 5 

Kinderen de gelegenheid bieden om een opbouwende mening/zienswijze te 

ontwikkelen in het kader van goed burgerschap. 

 Kinderen leren werken met coöperatieve werkvormen. 

 Kinderen en leerkrachten maken aan het begin van het jaar afspraken 

rondom gewenst gedrag en communicatie. 

 Leerkrachten in de bovenbouw plannen werkvormen als debat en discussie in 

bij de zaakvakken. 

 Kinderen leren reflecteren op hun gedrag.  

 Kinderen leren reflecteren op hun werk en het proces. 

 Kinderen hebben een actieve rol in de werkgroep ontdektuin. 

 Kinderen krijgen een actieve rol in het bedenken van projectonderwijs. 

 

7.6 Doelstelling 6 

De continuïteit van de ondersteuning  borgen door intensieve samenwerking met 

het samenwerkingsverband Passenderwijs en het werken aan de hand van het 

School Ondersteuningsprofiel. 

 Leerkrachten signaleren vroegtijdig leerproblemen en/of bijzonderheden in 

het gedrag. 

 Er zijn planmatige besprekingen met IB ,RT en de directie om de 

ondersteuningsstructuur in te kunnen zetten en te optimaliseren. 

 Leerkrachten kunnen een keuze maken uit het ICT-aanbod afgestemd op de 

onderwijsbehoefte van de kinderen. 

 Leerkrachten kunnen steeds beter omgaan met individuele verschillen. 

 We onderzoeken of projectonderwijs beter aansluit bij de belevingswereld van 

de kinderen. 

 Leerkrachten werken steeds handelingsgerichter. 
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7.7 Doelstelling 7 

De kwaliteit van ons onderwijs blijven optimaliseren door borging van ons 

taalbeleid en de afspraken rondom opbrengstgericht werken. 

 Leerkrachten kunnen toetsen analyseren en er acties aan verbinden. 

 Er worden datamuren gemaakt voor de hoofdvakken als basis voor de 

groepsplannen. 

 Leerkrachten kunnen groepsplannen maken in Esis B. 

 Leerkrachten kunnen groepsplannen inzetten. 

 Leerkrachten werken met het direct instructie model. 

 Leerkrachten kunnen het onderwijs zo organiseren dat er tijd en ruimte is voor 

kinderen met een eigen leerlijn. 

 Leerkrachten kennen de werkwijze en afspraken rondom de inzet van de 

methodes Estafette, Grip en Taal Actief. Deze zijn beschreven in de 

Taalbeleidsmap. 
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8. Kwaliteitsbeleid  
 

8.1 Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is de zorg voor de kwaliteit. Hoe zorgt de school ervoor dat de 

gestelde doelen worden bereikt? Hoe lukt het om kwalitatief goed onderwijs te 

verzorgen? Op basis van de schoolplannen 2015-2019 wordt er elk jaar structureel 

gewerkt aan de verbetering van het onderwijs en de schoolorganisatie op onze 

scholen. Aan het einde van elk schooljaar wordt de vooruitgang vastgelegd in het 

jaarverslag en voor het daaropvolgende jaar bijgesteld in het jaarontwikkelplan. 

Middels het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd aan het bestuur.  

 

8.2 Meten van kwaliteit  

Voor de kwaliteitszorg zijn gegevens nodig. Deze gegevens zeggen iets over de 

kwaliteit van de schoolorganisatie. Om gegevens te verzamelen hebben de 

scholen toegang tot de volgende instrumenten:  

1. CITO-leerlingvolgsystemen 

2. Methode gebonden toetsen 

3. Schooltoezicht onderwijsinspectie 

4. Oudertevredenheidspeiling (Beekveld & Terpstra) 

5. Personeelstevredenheidspeiling (Beekveld & Terpstra) 

6. Gesprekkencyclus (POP-gesprekken, functionering- of 

beoordelingsgesprekken.)  

7. Klassenbezoeken 

8. Doorstroomgegevens voortgezet onderwijs  

9. Zorgmonitor samenwerkingsverband 

10. Kwartaalrapportage en financieel jaarverslag 

11. 1 oktober telling 

 

8.3 Schoolplan en jaarontwikkelplan  

De school gebruikt de gegevens over de kwaliteit om doelen te formuleren, op de 

lange termijn in het schoolplan en uitgewerkt op de korte termijn in een 

jaarontwikkelplan. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van: 

 de missie en de visie van de school en de stichting; 

 zaken uit het voorgaande schoolplan en 

 landelijke ontwikkelingen. 

 

Als de doelen voldoende SMART zijn beschreven is het slechts één stap verder om 

de kwaliteitsbewaking en -verbetering hiervan op basis van de PDCA-cyclus goed 

te regelen. Bij ieder doel stelt de school vast hoe ze dit meten gaan uitvoeren, met 

andere woorden de school benoemt het te gebruiken instrument. Vervolgens 

bespreekt de directie stelselmatig met het team de voortgang van de realisatie 

van de doelen op basis van de uitslagen van deze instrumenten. Zo geven ze op 

school invulling aan de C (check) van de kwaliteitscirkel.  De A (act) komt aan de 

orde door per doel aan te geven in welke mate het doel bereikt is en door 

vervolgacties weer op een SMARTIE-manier te benoemen en te beleggen in de 

organisatie. De doelstellingen worden jaarlijks uitgewerkt voor het komende 

schooljaar in het jaarontwikkelplan aan de hand van onderstaand format.  
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Doelstelling 

PLAN DO CHECK 

Indicator Norm Planning Middelen Acties Financiën Verantw. Instrument Evaluatie 

         

 

8.4 Jaarverslag 

Middels het schrijven van een jaarverslag brengt de school in kaart of het resultaat 

naar wens is en of de verbetering in de praktijk werkt, of er een afspraak over is 

gemaakt en of het is vastgelegd in een document. Vervolgens begint de cyclus 

opnieuw en wordt er naar aanleiding van de evaluatie en de uitkomsten een 

nieuw jaarontwikkelplan opgesteld.  

 

8.5 Verantwoording 

Er wordt middels verschillende documenten gerapporteerd over de stand van 

zaken met betrekking tot de kwaliteit van de school. 

 
 Ouders Personeel MR BD/Bestuur Inspectie 

Schoolplan X X X X X 

Schoolgids X     

Jaarverslag/ 

Jaarontwikkelplan 

 X X X X 
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9. Financiële onderbouwing 
Voor gedetailleerde begrotingen worden per jaar vastgesteld. Daarin staat het 

totaal van de uitgaven opgenomen. De kosten voor het realiseren van dit plan zijn 

daarin verwerkt. 

 Investeringen die we plegen als onderdeel van dit plan komen terug in de 

jaarontwikkelplannen. 

 Om het plan te financieren hebben we in principe de lumpsum middelen van 

het rijk, de bekostiging op basis van het leerlingaantal, tot onze beschikking. 

 De afspraak is om de begroting taakstellend te laten zijn en om dit te 

bewaken. Voor onze school geldt echter al dat met de rijksmiddelen op basis 

van het leerlingaantal geen 4 groepen gedraaid kunnen worden. Om dit 

mogelijk te maken wordt er vanuit de bestuursreserve een bedrag 

toegevoegd. De overschrijding wordt zichtbaar gemaakt in het 

bestuursformatieplan.  

 Als er op enig moment investeringen nodig zijn waarvoor niet voldoende 

middelen beschikbaar zijn, kan er een beroep worden gedaan op de 

mogelijkheid tot een financiële impuls. Dit wordt bekostigd uit de 

bestuursreserve. Hier moet uiteraard een gedegen onderbouwing aan ten 

grondslag liggen. Hierbij valt te denken aan: budget voor extra nascholing 

van het personeel, budget voor specifieke PR activiteiten.  

 Het meerjareninvesteringsplan, onderdeel van de jaarlijkse schoolbegroting, 

geeft aan wanneer er investeringen gepland staan. 

 Uitgaven op de school lopen via de locatieleider.  

 Het administratiekantoor levert kwartaalrapportages om overzicht en inzicht 

te houden in het verloop van de uitgaven. 

 

  



 

 

 

10. Bijlage 1  Kerndoelen  
 

 Taal Spelling Woordenschat Technisch lezen Begrijpend lezen Leesbeleving 

Groep 1-2 Schatkist/thema’s van 

kinderen 

Ontwikkelings-materiaal 

Wat zeg je 

Spreekbeeld 

Schatkist/prentenboe- 

ken 

Ontwikkelingsmateriaal 

Ontwikkelingsmateriaal 

Wat zeg je 

Spreekbeeld 

 Prenten en 

kinderboeken 

Groep 3 VLL 

Tip Top kern 1 t/m/ 6 

VLL ringboekje 

 

VLL 

 

VLL 

 

 biebboeken 

Groep 4-8 

 

Groep 7-8 

Taal actief 

 

Engelse taal: 

Real English 

Taal actief Taal actief Estafette Grip op lezen 

In 7/8 Blits 

studievaardigheden 

Lessen uit Estafette 

biebboeken 

 

 Rekenen Geschiedenis Aardrijkskunde Natuur/techniek Sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

Schrijven 

Groep 1-2 Schatkist 

projecten 

Projectmatig Projectmatig Projectmatig Leefstijl  Voorbereidende 

materialen 

Pennenstreken 

Groep 3-4 Wereld in getallen  Meander  Trefwoord 

Leefstijl als 

bronnenboek 

Pennenstreken 

Groep 5-8 Wereld in getallen Brandaan Meander Naut Trefwoord 

Leefstijl als 

bronnenboek 

Pennenstreken 

 

 Verkeer Muziek/ Dramatische expressie/ Dans Tekenen Handvaardigheid Catechese 

Groep 1-2 Wegwijs Moet je doen 

Drama Aangenaam 

Kistje met dramakaarten 

Moet je doen/ 

Tekenvaardig 

Moet je doen/ 

Handvaardig 

Trefwoord/ 

kinderbijbel 

Groep 3 Wegwijs Moet je doen 

Drama Aangenaam 

Kistje met dramakaarten 

Moet je doen/ 

Tekenvaardig 

Moet je doen/ 

Handvaardig 

Trefwoord/bij- 

belverhalen  

Groep 4-8 Wegwijs 

 

Moet je doen 

Drama Aangenaam 

Kistje met dramakaarten 

Moet je doen/ 

Tekenvaardig 

Moet je doen/ 

Handvaardig 

Trefwoord/ 

bijbelverhalen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aanvullende materialen 

 Taal Spelling Woorden-schat Technisch lezen Begrijpend lezen Leesbeleving 

Groep 1-2  Ontwikkelingsma

teriaal  

 

 digibordlessen  woordenstart 

 Koekeloere TV 

 ontwikkelingsmat

eriaal o.a. 

leesrups 

 lettermuur 

 lees en schrijfhoek 

  Voorlezen 

 Boeken 

hoek 

Groep 3-4  Varia; taal 2 

 Taalmeesters 

 Zelfstandig  

 taal 4 

 Varia; spelling 

korte, lange en 2 

 tekenklanken 

 software ambrasoft 

 Varia; taalschat 

1 t/m 4 

 Leesboekjes 

VLL zon/ster/maan 

 Varia; 

begrijpend 

lezen A+B 

beibboeken 

 

Groep 5-8  taalmeesters 2 

t/m 6 

 zelfst. taal 5+6 

 oefenen met 

taal 

 taalmakkers 

m5+m6 

 Software: 

Ambrasoft 

 Piccolo 

 Software Taalactief 

 Woordenhaai 

 Taalzee 

 Varia; 

 taalschat 11+12, 

 woordenschat 

e, f, h 

 Leesboekjes  Nieuwsbegrip 

 ABCDE 

Citotrainer A 

 Oefenteksten&t

oetsen begr 

lezen 

biebboeken 

 

 



 

 

11. Bijlage 2  Plan-Do-Check per doelstelling 
 

Hieronder volgt een uitwerking per doelstelling zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 7.  

 

Doelstelling 1 

Het voortbestaan van de Antoniusschool voor langere tijd blijven garanderen door een aansprekend profiel te bieden en dat uit te dragen (7.1) 

 In de jaren 2015-2019 blijft ons leerlingaantal stabiel en daarmee boven de opheffingsnorm. 

 Elk jaar wordt er gecommuniceerd over de ontwikkelingen met betrekking het nieuwe profiel naar ouders en de omgeving. 

 Aan het eind van de planperiode is er een promotiefilm gemaakt: Een dijk van een school…………..in beeld en geluid. 

PLAN                   DO CHECK 

Indicator Norm Planning Middelen Acties Financiën Verantwoordelijk Instrument Evaluatie 

 Okt 2015 90 ll.  Groei 2-3 ll. p.j.  Hele periode  PR en media  Nieuwe website  1500 

 PR 

Communicatie 

team/directie/OR 

en MR 

Website en andere 

media 

Jaarlijks op 1 okt 

controle op de 

groei 

Actuele 

schoolgids 

aangepast aan 

het profiel 

 Meer 

inschrijvingen 2015-2016  

Schoolgids aanpassen 

Website actualiseren  Quick wins 

 Kosten drukken 

schoolgids  Directie 

Inschrijvingen 

monitoren 

Jaarlijks op 1 okt 

 

Aantrekkelijke 

flyer om de 

school te 

promoten 

 Meer 

bekendheid ook 

buiten de 

woonplaats  2016-2017 Flyer laten ontwerpen 

 Ontwerpen en 

verspreiden 500 euro   Directie/Or en MR 

 Resultaten 

beoordelen 

Monitoren van de 

reacties en het 

rendement 

Promotiefilm 

Een dijk van een 

school  Bruikbare PR film   2017-2019 Film laten maken 

Overleg met de 

maker over de 

onderwerpen die in 

beeld moeten 

komen   2000 euro 

Werkgroep van 

Padua naar Reggio 

 Resultaten 

beoordelen 

Monitoren van de 

reacties en het 

rendement 

 

  



 

 

Doelstelling 2 

Een rijke uitdagende veilige leeromgeving bieden met een modern aanbod en voor de leerlingen goed bereikbare leermiddelen zodat leerlingen en leerkrachten zich nieuwsgierig en betrokken 

kunnen ontwikkelen en ontplooien (7.2). 

 In 2015-2016 starten we met onderzoekend en ontwerpend leren. 

 We analyseren de leeromgeving en verkennen de mogelijkheden binnen de huidige situatie om deze rijker te maken door bijvoorbeeld de realisatie van ateliers. 

 We betrekken de buiten ruimte bij het leren doordat we een ontdektuin realiseren in 2015-2016 zodat buiten leren mogelijk wordt. 

 In het eerste jaar implementeren we een schoolproject. 

 Leerkrachten krijgen de gelegenheid zich te scholen in de gedachtegang van Reggio onderwijs middels studiemomenten en het bestuderen van literatuur. 

PLAN                DO CHECK 

Indicator Norm Planning Middelen Acties Financiën Verantwoordelijk Instrument Evaluatie 

Rijke 

leeromgeving 

Goed ingerichte 

lokalen. 

Aanzet tot ateliers 

 15-16 start 

aanpassingen 

 Bestaande situatie 

analyseren en eventueel 

aanpassen 

 Analyseren en 

verkennen 

mogelijkheden. 

 Bestaande 

middelen 

 Team en de 

werkgroep Reggio 

Reflectiemomenten 

tijdens vergaderingen 

diverse gremia. 

(team OR en MR) 

Einde van het 1e 

jaar stand van 

zaken opmaken en 

vervolg voor het 

jaar daarop 

bepalen. 

Ontdektuin als 

onderdeel van de 

rijke 

leeromgeving 

Realisatie Speel 

en Ontdektuin in 

15-16 

 Ontwerp en 

begeleiding door 

Rob Vrijen, 

kunstenaar 

Aan de hand van de 

voorstellen die op de 

burendag 15 zijn 

gemaakt. 

Ontwerp en 

plattegrond 

Met: Leef plekken voor 

dieren 

Planten en bloemen 

Zitplekken/stapstenen 

Speelplekken en 

ontdekkingsmogelijkhe-

den 

 250 euro van 

de Burendag 

1500 euro uit 

de opbrengst 

van het 

Zomerfeest 

 De commissie 

Ontdektuin: 

3 leerkrachten 

3 kinderen  Werkbijeenkomsten 

Tussentijds 

Gaande weg 

Het proces en de 

uitvoering 

Aan het eind van 

het jaar een 

gerealiseerde tuin. 

Werken met 

projectonderwijs 

 In februari 2015 

drie weken een 

schoolbreed 

project 

 Acties aan de 

hand van de 

studiedagen samen 

met Ellen 

 3 studiebijeenkomsten 

en vervolg acties 

 Oriëntatie op 

onderzoekend en 

ontwerpend leren. 

Oriëntatie op 

projectwerk samen 

met de omgeving. 

 Kosten 

nascholing 

Team/directie en 

nascholer 

 Studiebijeenkomsten 

en vervolgacties. 

Tussentijds, na een 

studiedag en voor 

de volgende. 

Aan het eind van 

de projectperiode. 

Studie m.b.t. 

gedachtegoed 

Reggio onderwijs 

 Voldoende 

basiskennis bij alle 

teamleden 

 Voor elke 

studiedag verplicht 

en facultatief 

leeswerk  Studieboeken 

 In de teamkamer een 

aantrekkelijke plank 

met Reggio leeswerk 

Kosten 

boeken 1e 

jaar 250 euro 

 Directie en 

nascholer voor de 

aanschaf en 

planning 

Team als lezer 

 Kennis is zichtbaar in 

acties 

Tijdens 

studie/teambijeen 

komsten 

Eind van het 1e jaar 

 

  



 

 

 

Doelstelling 3 

Kinderen leren zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf, elkaar en de omgeving (7.3).  

 Kinderen leren samenwerken, in duo’s werken, kunnen elkaars maatjes zijn 

 Groepjes kunnen heterogeen of homogeen worden samengesteld door de leerkracht. 

 Oudere leerlingen helpen de jongere kinderen en begeleiden ze soms op feestdagen of bijzondere  schoolactiviteiten. 

 Kinderen zorgen er dagelijks voor dat de klas opgeruimd is, dat wil zeggen hun eigen laatjes zijn netjes, de kasten zien er netjes uit, het ingeleverde werk ligt in de juiste nakijkbakken. 

 Kinderen en leerkrachten dragen zorg  voor aantrekkelijke openbare ruimtes. 

 Bij creatieve vakken wordt het materiaal door de leerlingen, o.l.v. de leerkracht, schoongemaakt en opgeruimd. 

 Kinderen dragen mede zorg voor de ordening en de handhaving hiervan bij de kieskasten en het Makkelijk Lezen Plein evenals de bibliotheekkasten op de hal. 

 Aan elk begin van een schooljaar maken de leerkrachten samen met de kinderen groepsregels en afspraken, houden zich hieraan, kunnen elkaar daar op aan spreken of worden 

aangesproken zowel door volwassenen als door andere kinderen. 

PLAN                   DO CHECK 

Indicator Norm Planning Middelen Acties Financiën Verantwoordelijk Instrument Evaluatie 

Opgeruimde en 

aantrekkelijke 

omgeving 

Opgeruimde en 

aantrekkelijke 

school  Hele periode 

Kasten/mappen/meubilair 

Ateliers 

Wekelijks klas  samen 

opruimen 

Maandelijks zorg 

voor openbare 

ruimtes 

Ateliers ontstaan  

gedurende de hele 

planperiode 

Aanschaf en 

vervanging van 

materialen om 

te ordenen of 

op te ruimen. 

Leerlingen en 

leerkrachten voor 

de klassen 

Leerkrachten voor 

specifieke ruimtes 

of materialen vgl. 

taakbeleid.   

Wekelijks in de 

groep 

Regelmatig in het 

team 

Kinderen die met 

elkaar 

samenwerken en 

elkaar helpen 

Kinderen die als 

maatje kunnen 

werken en 

helpen. Hele periode  

Leerkrachten beschikken 

over gegevens om tot 

goede groepjes te 

komen. 

Kinderen kennen en 

kunnen 

indelen afhankelijk 

van de activiteit.  geen 

 Leerkrachten en 

kinderen 

Observaties en kennis 

van kindkenmerken 

en 

onderwijsbehoeften 

Per activiteit 

Per actie 

Groepsafspraken 

 Prettig 

pedagogisch 

klimaat  Hele periode 

Groepsgesprekken en 

visualisatie van de 

afspraken. 

Week 1/6 van elk jaar 

opstellen van de 

afspraken. 

Regelmatig 

monitoren/feedback.  geen 

Leerkrachten en 

kinderen 

Andere 

volwassenen in de 

school 

Controle en 

evaluaties 

Elke maand in de 

groep 

Regelmatig 

In het team 

Groepsregels voor 

in de school, op 

het plein en in de 

tuin 

Leefbaar en 

werkbaar klimaat 

in de school en 

de omgeving  Hele periode 

Klassenmap met alle 

Afspraken 

Regelmatig 

monitoren en evt. 

bijstellen  geen 

Team/leerlingen/ 

directie 

 Controle en 

evaluaties 

Elke maand in de 

groep 

Regelmatig 

In het team 

 

  



 

 

Doelstelling 4 

Kinderen leren zich te uiten door communiceren, zowel in woord als in beeld, met inzet van al hun talenten (7.4). 

In de jaren 2015-2018 is muziekonderwijs speerpunt met de volgende doelen: 

 Een duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs, binnen-en buitenschools, dat  de leerlingen uitdaagt om zichzelf te ontwikkelen op het gebied van creatieve en muzikale 

vaardigheden, talenten en eigen identiteit. 

Na 3 jaar zijn de volgende ambities verwezenlijkt:  

 De school werkt met een muziekmethode die is geïntegreerd in het curriculum. Dat houdt in dat het vak muziek is opgenomen in het weekrooster, er een duidelijke schakel is gemaakt met 

Reggio Emilia en er ook inhoudelijk, bijvoorbeeld wat betreft taal en rekenen, een verbinding wordt gemaakt  met het curriculum. 

 Het hele team is in staat om op niveau met de methode te werken.  Er wordt de intentie uitgesproken dit niveau op pijl te houden en te blijven verbeteren. 

 Zingen is een niet meer weg te denken onderdeel van het weekprogramma. Er wordt minstens 3 keer in de week gezongen in alle klassen. 

 Er is een structurele samenwerking met een lokale partner, zoals Kunst Ronde Venen of Muziekschool Soundcheck. Samen is er een programma voor talentscouting geïmplementeerd en er 

zijn buitenschoolse en binnen schoolse projecten gestart om dat te stimuleren, zoals een schoolkoor of schoolorkest. 

 De school is in staat om i.s.m. Kunst Centraal goede gastlessen, projecten en voorstellingen te organiseren die zich op een goede manier verhouden tot de nieuwe muzikale leerlijnen. 

PLAN                   DO CHECK 

Indicator Norm Planning Middelen Acties Financiën Verantwoordelijk Instrument Evaluatie 

Muziekmethode 

geïntegreerd in 

het curriculum 

Schakel met 

Reggio onderwijs 

is gemaakt 

 3x per jaar 

voorbeeld lessen 

en coaching van 

een professional  2015-2016 zie JOW  

Voorbeeldlessen 

Coaching on the 

job 

studiebijeenkomsten 

Scholing team en musici 

van buiten de school op 

het gebied van muzikale 

vaardigheden en muziek 

pedagogische kennis 

Oriëntatie op 

muziekmethodes 

Het project 

heeft een 

looptijd van drie 

jaar en een 

subsidiebedrag 

van de 

muziekregeling 

van 15.000 euro 

Het project wordt 

gemonitord door 

OCW 

Het ministerie levert 

formats aan en 

maakt afspraken 

Na elke activiteit 

dir/muziek 

Docent. 

Jaarlijks bij 

De verantwoording 

Naar OCW 

  

Zingen is een 

onderdeel van 

het 

weekprogramma 

3x p.w. zingen in 

alle groepen (10 

min)  2016-2017 

Werken met een 

digitale methode 

 Implementatie van een 

methode     Groepsbezoeken  

Evaluaties met het 

team 

    2015-2018 

Structurele 

samenwerking met 

een lokale partner 

Inbedden van muzikale 

activiteiten binnen 

groepslessen en 

projectonderwijs. 

     

Buiten-,  en 

binnenschoolse 

projecten zijn gestart 

b.v. schoolkoor/orkest 

 

  



 

 

Doelstelling 5 

Kinderen de gelegenheid bieden om een opbouwende mening/zienswijze te ontwikkelen in het kader van goed burgerschap. 
 Kinderen leren werken met coöperatieve werkvormen. 

 Kinderen en leerkrachten maken aan het begin van het jaar afspraken rondom gewenst gedrag en communicatie. 

 Leerkrachten in de bovenbouw plannen werkvormen als debat en discussie in bij de zaakvakken. 

 Kinderen leren reflecteren op hun gedrag. 

 Kinderen leren reflecteren op hun werk en het proces. 

 Kinderen hebben een actieve rol in de werkgroep ontdektuin. 

 Kinderen krijgen een actieve rol in het bedenken van projectonderwijs. 

PLAN DO CHECK 

Indicator Norm Planning Middelen Acties Financiën Verantwoordelijk Instrument Evaluatie 

Aanbieden 

werkvormen 

Per jaar een 

aantal 

werkvormen 

introduceren 

Gedurende de 

hele planperiode 

Vakliteratuur 

Studie momenten Zie JOW m.b.t. nascholing 

Studieboeken 

Jaar 15-16 300 

euro 

Leerkrachten 

Directie 

Nascholer 

Vaardigheden ll. 

beoordelen 

Teamvergaderingen 

 

Groepsafspraken 

Per jaar 

gevisualiseerde 

afspraken 

zichtbaar 

ophangen 

Elk jaar gedurende 

de planperiode 

Boek Grip op de 

groep als leidraad 

Eerste 6 weken van elk 

schooljaar introductie 

daarna monitoren, 

evalueren en bijstellen geen 

Leerkrachten 

Ib-er 

Directie 

Pedagogisch klimaat 

in de groep en de 

school is prettig en 

veilig 

Team 

Veiligheidsmeter 

voor leerkrachten 

Vision voor ind. ll. 

 

 

Reflectie 

Gedurende de 

hele periode leren 

kinderen van jongs 

af aan te 

reflecteren op het 

proces en het 

product Periode 15-16 Digitaal portfolio 

Groep 1-2 en 5-6 zijn al 

gestart in 14-15 met een 

pilot. 

Groep 3-4 en 7-8 in 15-16 

erbij 1,50 per ll. 

2 lkr als kartrekkers 

van de pilot 

Alle lkr in 15-16 

Bruikbare digitale 

portfolio’s naar de 

mening van lkr. 

Kinderen zijn trots en 

tevreden. 

Ouders zijn er blij 

mee. 

Studiebijeenkomsten 

Gesprekken met 

ouders en kinderen 

Actieve rol 

leerlingen bij het 

onderwijs 

Gedurende de 

hele periode leren 

kinderen een 

actieve rol aan te 

nemen bij hun 

eigen leerproces Hele periode 

Actiegroep 

Ontdektuin in 15-16 

Start 

projectonderwijs in 

15-16 

Vervolg 16-19 

Zie planning werkgroep 

ontdektuin 

Start projectonderwijs in 

februari 16 

Ontdektuin 

heeft een eigen 

budget 

Team en leerlingen 

Directie en 

nascholer 

 

Ontdektuin is 

gerealiseerd 

Project 1 heeft vorm 

en inhoud gekregen 

Tijdens de ontwerp 

en realisatie periode 

door uitvoerders en 

gebruikers 

Kennis van de 

democratie 

Voldoende kennis 

en vaardigheden Hele periode 

Methode 

zaakvakken 

Lessen en trainen 

vaardigheden 

Studieboek: 

Wereldburger 

met ketchup Leerkrachten 

ll. kunnen een 

positieve en actieve 

rol aannemen  op 

school 

Tijdens activiteiten 

processen en 

presentaties. 

 

  



 

 

 

Doelstelling 6 

De continuïteit van de zorg borgen door intensieve samenwerking met het samenwerkingsverband Passenderwijs en het werken aan de hand van het School 

Ondersteuningsprofiel. 
 Leerkrachten signaleren vroegtijdig leerproblemen en/of bijzonderheden in het gedrag. 

 Er zijn planmatige besprekingen met IB, RT en de directie om de ondersteuningsstructuur in te kunnen zetten en te optimaliseren. 

 Leerkrachten kunnen een keuze maken uit het ICT-aanbod afgestemd op de onderwijsbehoefte van de kinderen. 

 Leerkrachten kunnen steeds beter omgaan met individuele verschillen. 

 We onderzoeken of projectonderwijs beter aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. 

 Leerkrachten werken steeds handelingsgerichter. 

PLAN                   DO CHECK 

Indicator Norm Planning Middelen Acties Financiën Verantwoordelijk Instrument Evaluatie 

Leerlingbespreking 

Alle kinderen zijn 

goed in beeld 

gebracht 

 Hele periode, zie 

JOW Format ll. bespreking 

2x per jaar na de Cito 

LOVS toetsen 

3x per jr. na de RT periode 

Vervangen Cito 

toetsen vgl. 

begroting 

 Ib en lkr en RT lkr 

 

LOVS 

ESIS B 

Schooloverzichten 

CITO en verslagen ll. 

besprekingen 

2x per jr. in het team 

3x per jr. met RT en lkr en 

ouder en kind 

Directie/Ib overleg 

Directie en Ib 

hebben alle 

leerlingen van de 

school goed in 

beeld en in kaart 

Hele periode, zie 

JOW  idem   idem 

Kosten 

individueel 

leerling 

onderzoek 

Budgetten 

vanuit SWV 

Ib en directie en 

SWV 

Analyses 

Onderzoeken  

Gesprekken 

Informatie vanuit SWV 

Passenderwijs 

 

Evaluaties intern en met 

externe partners 

Monitor SWV 

ICT aanbod voor 

de ll. 

Kinderen 

gebruiken software 

die past bij hun 

leerniveau en 

onderwijsbehoefte. 

Hele periode, zie 

ICT beleidsplan na 

aug 2016 Bestaande licenties 

Leerkrachten kunnen 

bepalen wat een kind 

nodig heeft en de 

betreffende software 

toegankelijk maken 

ICT uitgaven en 

aanschaffen 

volgens de 

begroting 

ICT-er en beheerder 

(Cloudwise) 

Alle teamleden 

Computers en 

andere media 

werken naar 

tevredenheid. 

Regelmatig tijdens het 

jaar 

Projectonderwijs 

Onderzoeken of 

dit onderwijs de 

motivatie van de ll. 

vergroot 

Zie JOW m.b.t. de 

nascholing  studiebijeenkomsten 

In februari 2016 een 

schoolbreed project 

Plannen nieuwe acties na 

de evaluatie hiervan 

 nog niet 

bekend 

Alle geledingen 

binnen de school 

en de nascholer 

Een uitgewerkt 

projectplan voor alle 

groepen 

Tijdens het proces en na 

de uitvoering 

HGW 

Lkr kunnen werken 

met een kindplan 

 

 

Hele periode a.h.v. 

actuele plannen  Kindplan/OPP Plannen en gesprekken  

Evt een 

toegekend 

budget vanuit 

het SWV 

IB RT 

Lkr kind en ouders  OPP en kindplan 

Zoals aangegeven in 

het plan 

 

  



 

 

 

Doelstelling 7 

De kwaliteit van ons onderwijs blijven optimaliseren door borging van ons taalbeleid en de afspraken rondom opbrengstgericht werken. 
 Leerkrachten kunnen toetsen analyseren en er acties aan verbinden. 

 Er worden datamuren gemaakt voor de hoofdvakken als basis voor de groepsplannen. 

 Leerkrachten kunnen groepsplannen maken in Esis B. 

 Leerkrachten kunnen groepsplannen inzetten. 

 Leerkrachten werken met het direct instructie model. 

 Leerkrachten kunnen het onderwijs zo organiseren dat er tijd en ruimte is voor kinderen met een eigen leerlijn. 

 Leerkrachten kennen de werkwijze en afspraken rondom de inzet van de methodes Estafette, Grip en Taal Actief. Deze zijn beschreven in de Taalbeleid map. 

PLAN                   DO CHECK 

Indicator Norm Planning Middelen Acties Financiën Verantwoordelijk Instrument Evaluatie 

Groepsplannen in 

Esis B 

In 15-16 worden de 

Groepsplannen in 

Esis B gemaakt 

Sept 15 

studiebijeenkomst 

Oefenmiddagen 

per leerjaar. 

Okt-eind van het 

jaar ind. hulp van 

Ib indien nodig 

Studiebijeenkomst 

Oefenmiddagen 

 

Leerkrachten kunnen 

gegevens invoeren in Esis: 

groepen/intr. 

groepen/periodes. 

Lkr kennen de 

mogelijkheden van Esis B 

Het ind. ll dossier wordt 

goed ingevuld m.b.v. Eisis 

B 

  1232 euro 

Lkr 

IB en RT 

Directie nascholer 

van Rovict 

 

Module Esis 

groepsplannen 

Voortdurende 

Monitoring van gebruik 

en vaardigheden 

15-16 

Basiskennis aanwezig 

a.h.v. evaluaties vervolg 

in plannen 

Opbrengstgericht 

werken 

Kennis en 

vaardigheden op 

peil houden 

In 11-15 is er volop 

aandacht 

besteed aan in 

het doel 

genoemde kennis 

en vaardigheden 

Analyses toetsen 

Datamuren 

Groepsplannen in Esis 

B 

Werken met OPP en 

kindplannen 

Direct intr. model 

toepassen 

Leerlingbesprekingen 

 

Maken van foutenanalyses 

Datamuren kunnen 

opstellen 

Groepsplannen kunnen 

maken 

Instructievaardigheden 

toepassen 

Bepalen van 

kindkenmerken en 

onderwijsbehoeften 

  geen 

Lkr 

IB en RT 

Directie 

 

Alle benodigde 

formats kunnen 

gebruiken m.b.t. 

leerling zorg in de 

school. 

Tijdens alle 

besprekingen en 

evaluaties m.b.t. de ll. 

zorg op de 

Antoniusschool 

Groepsbezoeken van 

directie en ib. 

Taalbeleidsmap 

Kennis en 

vaardigheden, 

opgedaan tijdens 

de nascholing 

2010-2015 op peil 

houden 

Gedurende de 

hele periode  Taalbeleid map 

Leerkrachten gebruiken 

de map als leidraad  geen 

Lk 

IB en RT 

Directie 

Groepsbezoeken en 

gesprekken lk-dir/IB 

Gedurende elk jaar 

a.m. de bevindingen in 

de klas/de resultaten 

 


