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INLEIDING 
Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de schoolplanperiode 
2013-2018 voor deze school hebben gemaakt.  
 
De missie en de visie van de school bepalen de grote lijnen van de inhoudelijke ontwikkelingen en keuzes. 
Vanuit de missie en de visie komen strategische keuzes voort. 
 
Het is schoolplan opgesteld binnen de kaders van of op basis van andere plannen zoals: 

• Het strategisch beleidsplan van het bestuur Stichting Wijzer. 
• Het beleidsplan “Obs Jan Ligthart nu en in de toekomst”. 
• De analyse van onze opbrengsten door de CED. 
• Het jaarplan 2013-2014.  
• Een onderzoek en een analyse van gegevens en cijfers.  

 
Teamleden hun inbreng gedaan door: 

• Input vanuit het team tijdens de studiedagen 2011-2012 (Engels, Meerbegaafden, ICT en over de 
opbrengsten in samenhang met de populatie). 

• Input van het kernteam. 
• Input van de medezeggenschapsraad. 

 
Ook zijn er opdrachten van buitenaf die meebepalen in welke richting een school zich ontwikkelt en welke 
prioriteiten gesteld moeten worden: 

• Opdracht van het Ministerie van Onderwijs: “Jaarplan leraar” en “Jaarplan presteren”. 
• Opdracht vanuit de inspectie basisonderwijs: “Analyseren en waarderen van opbrengsten”. 
• Opdracht vanuit Gemeente Vlaardingen in verband met huisvesting in de nieuwe wijk Bab-

berspolder: Jan Ligthart wordt de openbare school in die wijk met een duidelijk profiel, gekop-
peld aan huisvestingswensen en -eisen. 

 
Tevens is er rekening gehouden met uitslagen van: 

• Enquêtes onder ouders, kinderen en leerkrachten. 
• De SWOT analyse. 
• De huidige stand van zaken van het onderwijs. 
• De omgevingsfactoren die van invloed zijn op het functioneren van de school.  

 
Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het on-
derwijs op deze school en hoe we dat in de praktijk vorm gaan geven. 
 
Dit plan bestaat dus uit verschillende onderdelen en onderwerpen. Het spreekt voor zich dat die een grote 
mate van samenhang vertonen. 
 
 
De structuur van dit schoolplan is afkomstig van de structuur van het jaarplan en is een format van de 
Stichting Wijzer. In deze structuur staan 7 onderwerpen centraal die overeenkomen met de beleidskeuzes 
van Stichting Wijzer: 

1. De kwaliteit van het onderwijs 
2. De kwaliteit van het personeel 
3. De financiën 
4. Innovatief vermogen 
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5. Gastvrijheid 
6. Openbare identiteit 
7. School specifiek beleid 

 
Alle geplande veranderingen worden kort samengevat bij de verbeteracties en de planning.  
De planning en de ontwikkelingen in de loop van de tijd, zijn richtinggevend voor gedetailleerde jaarplan-
nen die worden beschreven.  
 
Wij wijken met dit schoolplan 2014-2018 qua periode af van andere schoolplannen. Dit is veroorzaakt 
doordat in 2012 het stuk Obs Jan Ligthart nu en in de toekomst leidend was voor ons handelen tot 2014. 
Bovendien hebben we gewacht op het beleidsplan van Stichting Wijzer zodat wij speerpunten van de 
stichting konden meenemen in ons eigen schoolplan. 
 
Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit school-
plan in de komende vier jaar. 
Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het ondersteu-
nen en bewaken van wat in het schoolplan is beschreven. 
Het bevoegd gezag stelt zich garant voor het gericht inzetten van middelen voor het ondersteunen van dit 
schoolplan. 
De directeur stelt het schoolbestuur (half)jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen door middel van 
een managementrapportage. 
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1 UITGANGSPUNTEN VAN HET BESTUUR 
Stichting Wijzer is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en (voortge-
zet) speciaal onderwijs in Vlaardingen en Maassluis. Openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kin-
deren zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing en wordt gegeven met eerbiediging van 
ieders godsdienst of levensbeschouwing. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de 
leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals 
die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid 
van die waarden. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kin-
deren, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. 
In onze veilige en stimulerende omgeving groeien de kinderen op tot een tolerante, zelfbewuste persoon-
lijkheid. De stichting Wijzer biedt een breed aanbod aan onderwijssoorten. Elke Wijzerschool heeft een 
eigen profiel met bijbehorende kenmerken. Zo bieden zij ieder kind van elk niveau een plek waar het zich 
thuis zal voelen. Ook die kinderen die net even wat meer aandacht en zorg nodig hebben. 
Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2013-2017 heeft het bestuur volgens een vooraf vastgesteld 
traject de strategische keuzes op bestuursniveau bepaald voor de komende schoolplanperiode. Deze keu-
zes zijn kader stellend voor de op te stellen schoolplannen van de afzonderlijke scholen. Toch dienen ze 
voldoende ruimte te geven om als school eigen specifieke invullingen te geven, afgestemd op bijzondere 
omstandigheden of op vormgeving van een specifiek concept. 
 
“Samen kom je verder”. Onder deze titel heeft Stichting Wijzer haar strategisch beleid voor de komende 
jaren uitgestippeld. Hoofdthema’s zijn hierbij: 
• Onze openbare identiteit, waarbij de rechten van het kind centraal staan. 
• Ons innovatief vermogen, waarbij de integrale kindcentra en het ICT beleid de speerpunten zijn.  
• Onze kwaliteit, waarbij we ons nadrukkelijk richten op de kwaliteit van de medewerkers en het on-

derwijs. 
• Onze gastvrijheid, waarbij onze klanten centraal staan. 
 
Bij de uitvoering van het strategisch beleid staan werkgroepen centraal. Deze zijn samengesteld uit leer-
krachten, ouders, directieleden, externe ondersteuners en leden van het College van bestuur.  
De volgende werkgroepen zijn gestart: 
• Werkdruk 
• Kwaliteit van de medewerkers. 
• Kwaliteit van het onderwijs 
• ICT 
• Openbare kindcentra 
 
Het terugdringen van het ziekteverzuim is een speerpunt van het personeelsbeleid. Het ziekteverzuim is 
gedaald, maar nog steeds te hoog. Het personeelsbeleid is tevens gericht op het verder verhogen van de 
kwaliteit van de medewerkers.  
 
De financiële situatie van Stichting Wijzer is goed te noemen. Evenals vorig jaar is er een exploitatieover-
schot. Zowel de verdere aanscherping van de kwaliteit van planning en control, als de verhoging van de 
kwaliteit van de management rapportages, staat centraal. 
 
De vorming van openbare kindcentra is een voortdurend terugkerend thema, zowel op bestuurlijk als op 
schoolniveau. Dit alles om de kwaliteit van opvang en onderwijs en de doorgaande pedagogisch didacti-
sche lijn van 0-13 jaar te optimaliseren. 
 
De Stichting blijft hard werken aan het benutten van de collectieve kwaliteit van de scholen binnen de 
Stichting Wijzer. Het samen werken aan een doelgerichte en lerende organisatie staan voorlopig nog bo-
venaan de agenda. 

1.1 STICHTING WIJZER 
Obs Jan Ligthart is één van de twaalf scholen van de Stichting Wijzer. De stichting omvat tien reguliere ba-
sisscholen, waarvan Obs Jan Ligthart er één is, een school voor speciaal basisonderwijs (De Kameleon) en 
een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (De Ericaschool).  
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De scholen die onder de paraplu van deze stichting vallen, hebben als gezamenlijk doel om alle kinderen 
met plezier naar school te laten gaan en ze een optimale ontwikkeling te bieden.  
 
De stichting wordt geleid door een College van Bestuur dat bestaat uit twee deskundige leden. Dit bestuur 
is eindverantwoordelijk voor alles wat zich binnen de stichting afspeelt. De Raad van Toezicht toetst, op 
afstand, het beleid van het College van Bestuur.     
 

1.2 RAAD VAN TOEZICHT    
De heer Frank van Dugteren    
De heer Wim Verzijden     
Mevrouw Fenny de Graaf  
Mevrouw Annettie van Hemert  
De heer Frans Kevenaar 
De heer Bart Luttik en  
De heer Wim Veugelers. 

1.3 COLLEGE VAN BESTUUR 
De heer Alex Brobbel Voorzitter 
De heer Pieter Roelofs Lid 

1.4 STAFMEDEWERKERS 
Mevrouw Aicha Olsen,   beleidsmedewerker P&O    
ma-di-wo-vr, 010-4451054 
Mevrouw Marion Hulleman,  medewerker P&O     
ma-wo-do, 010-4451050 
De heer Teus van Dijk,   beleidsmedewerker financiën    
ma, wo, 010-4451057 
De heer Martijn den Boer,  facilitair beleidsmedewerker   
ma 
Mevrouw Yvonne van Zelm,  medewerker P&O, managementassistente 
ma t/m do, 010-4451050 
Mevrouw Beatrix Roossien,  secretarieel/administratief medewerker 
ma, do, 010-4451056 
 

1.5 DE ADRESGEGEVENS 
Adres:  Postbus 6005, 3130 DA Vlaardingen 
Bezoekadres:  Burgemeester van Lierplein 77, 3134 ZB te Vlaardingen 
Telefoon:  010-4451050 
E-mail:   info@stichtingwijzer.com 
Website: www.stichtingwijzer.com 



11 
 

2  DE OPDRACHT VAN ONZE SCHOOL 
Het primair onderwijs heeft de opdracht zorg te dragen voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Dat 
wil zeggen: zorgen dat alle leerlingen zich op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied 
optimaal kunnen ontplooien en goed voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan.  
 
Er zijn twee perspectieven vanwaar uit wij onze opdracht volbrengen: 
• Verantwoordingsperspectief. Als school legitimeren wij onze keuzes en resultaten naar buiten toe 

(ouders, bestuur, inspectie, belangstellenden) op verantwoorde wijze. 
• Ontwikkelperspectief. Met behulp van gegevens over onze kinderen en de opbrengsten van ons on-

derwijs verbeteren wij de onderwijsleerprocessen en onderwijsmanagement. 

2.1 ONZE MISSIE 
 
Jan Ligthart: een goede basis(school) brengt je verder! 
 
De opdracht aan onze school als instituut voor Primair Onderwijs houdt in dat er blijvend aandacht is voor 
zowel de cognitief intellectuele als de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. 
 
Onze school is verantwoordelijk voor het realiseren van een goede onderwijskwaliteit en daarmee zijn wij 
ook eigenaar van de processen die leiden tot verbetering van de onderwijskwaliteit.  
 
Bij passend en uitdagend onderwijs hoort een professionele schoolcultuur met bekwame leerkrachten en 
directie. Bij een professionele houding hoort dat het personeel van onze school bereid is verantwoording 
af te leggen aan de leerlingen, de ouders en de samenleving. 
 
Door het zelfsturende en zelfregulerend vermogen binnen de school verder te ontwikkelen en te verster-
ken, hopen wij dat we aan het einde van de planperiode 2013-2018 ons kwaliteitssysteem, in samenhang 
met het personeelsbeleid tot resultaat heeft dat de kwaliteit van het onderwijs verbeterd is op bepaalde, 
voorgenomen onderdelen. 
 
Een vereiste voor een goede ontwikkeling van leerlingen is onderwijs dat voor iedere leerling uitdagende 
doelen stelt. Van belang is daarvoor ook dat onze school op een opbrengstgerichte manier werkt en dat 
leerling- en schoolprestaties regelmatig worden geëvalueerd. Hierdoor is het mogelijk om snel bij te stu-
ren als een leerling of een leerlingengroep extra hulp of extra uitdaging nodig heeft. 
 
In het licht van de toenemende internationalisering wordt het steeds belangrijker om vroeg te beginnen 
met het aanleren van vreemde talen, zodat iedere leerling op dit gebied aan het eind van zijn schoolcarri-
ère over voldoende vaardigheden beschikt. Onze keuze is al vanaf 2007 gevallen op het aanbieden van En-
gels in groep 1 tot en met 8. 

2.2 VISIE OP ONDERWIJS, LEREN EN ONTWIKKELING 
 
KIES Jan Ligthart: een goede (basis) school brengt je verder! 
 
K = Kwaliteit  

• Prestatiegericht 
• Hoge CITO-scores 
• Uitstroom vooral naar hoger segment van het Voortgezet Onderwijs 
• Breed zorgsysteem (voor kinderen die moeite hebben met leren én kinderen die gemakkelijk le-

ren) 
• Kindvriendelijk 
• Beleid en actief tegen pesten 
• Sociaal-emotioneel (volg) systeem 

 
I =  ICT  

• Gebruik Smart boarden 
• Gebruik computers in de klas 
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• Software voor hoofdvakken 
• Een informatieve website 

 
E = Engels  

• In alle groepen les van een native speaker 
• Een tweede lesmoment Engels door de groepsleerkracht 

 
S = Sportief  

• Gymles door een vakleerkracht 
• Doelgroep zwemmen m.m.v. de gemeente Vlaardingen 
• Deelname aan diverse schoolsporttoernooien en -evenementen 

 
Onze visie op onderwijs, ontwikkeling en leren kenmerkt zich door een traditioneel karakter en een dege-
lijke kwaliteit. We hechten belang aan presteren binnen de mogelijkheden van elk kind. We bieden onder-
wijs met veel aandacht voor de hoofdvakken rekenen, lezen, taal en schrijven. Bovendien hechten we be-
lang aan Engels als tweede taal en lichamelijke opvoeding als basis voor een gezond lichaam en zich goed 
voelen. 

2.3 VISIE OP SCHOOLKLIMAAT 
Alle kinderen moeten zich veilig kunnen voelen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels 
en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voor-
doen, elkaar hierop aanspreken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kin-
deren in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. 
Tijdens de lessen maatschappelijke vorming, gezond gedrag en burgerschap komen de omgangsvormen 
en de regels zeer regelmatig per jaar aan de orde. Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, ruzies 
oplossen, met conflicten omgaan, met teleurstellingen omgaan, delen, vrienden maken en zo voort, komen 
regelmatig terug in gesprekken met de groep. Andere werkvormen zijn ook denkbaar, zoals rollenspelen, 
liedjes zingen, spreekbeurten, boekbesprekingen en filmpjes van internet over pesten. Dit aanbod noemen 
we “niet beredeneerd aanbod”, waarvan de frequentie en de inhoud leerkracht- en groepsafhankelijk is. 
Wel wordt tijdens de bouwvergadering twee keer per schooljaar besproken welk aanbod elke leerkracht 
doet en vindt uitwisseling van ideeën plaats.  
We streven na dat kinderen, ouders en personeelsleden in onze school Obs Jan Ligthart tevreden zijn over 
hun welzijn en welbevinden. Het doel is om de veiligheid van alle bij de school betrokkenen zo goed moge-
lijk te bevorderen en alle vormen van onveiligheid te voorkomen 
Personeel en ouders moeten alert zijn op hoe kinderen met elkaar omgaan. Een effectieve manier om pes-
ten en plagerijen te stoppen of binnen de perken te houden, is het afspreken van regels. Wij hanteren 
schoolregels die op de website staan en in de groepsklappers van alle klassen zitten. Vervelend gedrag 
krijgt geen kans als iedereen dezelfde afspraken uitvoert en opvolgt en afspraken consequent nakomt.  
Ook wordt het ontoelaatbaar gedrag openlijk besproken in de groep, met collega’s, met de IB-er, met de 
ouders, met de directie. Als we ontoelaatbaarheid uit de anonimiteit halen, heeft het veel minder kans om 
op te duiken, zich te ontwikkelen en zich vast te zetten. De overblijf en verder iedereen die van buiten de 
school is, maar wel werkt met de kinderen van onze school, conformeert zich aan de gedragscode tegen 
ontoelaatbaar gedrag. 

2.4  VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING 
Onze visie op onze maatschappelijke rol gaat vice versa. De maatschappij is welkom in onze school en 
onze school draagt haar steentje bij aan de vorming van de maatschappij.  
 
De dynamiek van de samenleving brengen kinderen mee naar binnen, de school in en dragen we naar bui-
ten toe uit. De ouders met hun kinderen zijn voor ons de eersten die de maatschappij weerspiegelen en 
met wie wij het meeste te maken hebben. 
 
Wij vinden het belangrijk om met ouders in contact te staan en goede contacten te onderhouden. Bij uit-
eenlopende onderzoeken blijkt dat ouderbetrokkenheid helpt bij het verbeteren van de leerprestaties, het 
gedrag en de werkhouding van kinderen. Ook helpt ouderbetrokkenheid bij het voorkomen van school-
verzuim. Betrokken ouders zijn van belang voor de vitaliteit van de schoolgemeenschap. 
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 “De verantwoordelijkheid voor een goede schoolontwikkeling van het kind mag en kan niet alleen bij het 
onderwijs worden neergelegd. Ouders hebben daarbij een cruciale rol.”  
• Ouders kunnen een grotere rol spelen bij het verbeteren van de leerprestaties van hun kinderen. 
• Ouders zijn van belang voor de schoolgemeenschap en kunnen bij meer betrokkenheid de vitaliteit 

van de schoolgemeenschap versterken. 
• Vanuit pragmatisch motief betekent ouderbetrokkenheid in de vorm van ouderhulp een taakverlich-

ting voor de school. 
 
Obs Jan Ligthart kenmerkt zich al jaar en dag door een sterk profiel gericht op prestaties en grote uit-
stroom naar de hogere segmenten van het Voortgezet Onderwijs. De resultaten van Obs Jan Ligthart ston-
den onder druk en de uitdrukkelijke wens was om terug te gaan naar de basis: het lesgeven van het curri-
culum aan kinderen zoals dat in Nederland is vastgelegd in de kerndoelen en daarbij zo weinig mogelijk 
afleiding van buitenaf. Dit betekent dat we keuzes maken in het aanbod dat van buiten de school naar bin-
nen komt. We doen niet aan alle projecten of activiteiten mee die landelijke of gemeentelijk worden aan-
geboden. De keuzes die we maken zijn gebaseerd op de aanvulling op ons eigen aanbod. 
 
We zijn van plan om naschools aanbod te gaan realiseren. Het plan is om de kinderen tijdens de school-
gaande uren het reguliere aanbod te laten volgen en in de naschoolse uren kunnen ze gebruik maken van 
aanbod dat hun kennis en vaardigheden verrijkt of verdiept. Er zijn vele mogelijkheden, maar te denken 
valt aan: schaakles, Spaanse les, breiles, workshop hiphopdansen, Remedial Teaching, huiswerk begelei-
ding, Chinees les, dansante vorming e.d. We richten ons vooral op aanbod dat het reguliere programma 
aanvult voor de doelgroep die onze school bezoekt. We willen als school de regierol op ons nemen en de 
verantwoordelijkheid voor deelname aan en inhoud van, bij de betreffende aanbieders leggen. We willen 
ons schoolgebouw ter beschikking stellen voor externe partners die aan kinderen een aanbod kunnen 
doen dat niet in ons aanbod zit. Op die manier kunnen wij ons richten op onze hoofdtaak en kunnen we 
kinderen wel de diversiteit aan activiteiten bieden die in onze samenleving aanwezig is en die verijkend of 
verdiepend zijn voor de ontwikkeling en de ontplooiing van de kinderen. 
De school staat in het postcode gebied 3135 met 2 locaties op de Goudsesingel en Plein Emaus. Alle kin-
deren uit de wijk zijn in principe welkom voor het naschoolaanbod. We gaan ook actief senioren uit de 
wijk benaderen om hun kennis en kunde op kinderen over te dragen middels kortdurende workshops of 
lessen. Het zou mooi zijn als jong leert van oud en de school daarin de centrale plek vormt waarin de over-
dracht van kennis en vaardigheden plaatsvindt. 

2.5 DE NAAM  
Onze school is in 1949 vernoemd naar een van de beroemdste Nederlandse opvoedkundigen, Jan Ligthart 
(1859 – 1916). Jan Ligthart dankt zijn roem voornamelijk aan enkele door hem geschreven pedagogische 
werken, de beroemde Ot-en-Sienserie en de leesplank aap, noot, mies. 
 

2.5.1 DE ADRESGEGEVENS 
Hoofdlocatie / Postadres: Locatie Goudsesingel:   Schoolwebsite: 
Plein Emaus 6   Goudsesingel 100   www.janligthartvld.nl 
3135  JN Vlaardingen  3135 CE Vlaardingen 
Telefoon: 010-434 70 07  Telefoon: 010-234 24 27 
 

2.5.2 HET GEBOUW 
De Jan Ligthart is een grote school. De 18 groepen werken op twee locaties: Plein Emaus en Goudsesingel. 
Op de locatie Plein Emaus werken onze jongste kinderen. Naast de groepslokalen hebben we ook de be-
schikking over een personeelskamer, een directiekamer, een werkruimte voor de native speaker, een voor 
de intern begeleider en een  voor de administratief medewerker.  
Deze locatie beschikt over een inpandige speelzaal. De groepen 1/2 gebruiken voor het buitenspelen de 
ruime speelplaats aan de voorzijde van het gebouw. De groepen 3 en 4 spelen op de speelplaatsen aan de 
achterzijde van het gebouw. 
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Op de locatie Goudsesingel werken de overige kinderen: twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, 
twee groepen 7 en twee groepen 8. Deze locatie wordt gedeeld met Cbs ’t Ambacht.  
 
  



15 
 

3  ONS KWALITEITSBELEID 
 
Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijs op onze school vormgeven. 
In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze wij onze kwaliteit bewaken, borgen en verbeteren. Eerst 
geven we aan welke aspecten deel uitmaken van onze zorg voor kwaliteit. Vervolgens wordt uiteengezet 
op welke wijze we ervoor te zorgen dat al deze aspecten in onderlinge samenhang een compleet en even-
wichtig kwaliteitssysteem vormen. 

3.1 VERANTWOORDELIJK VOOR ONZE KWALITEITSZORG 
Inspectienorm: De school heeft een systeem van kwaliteitszorg. 
Vanuit het toezichtskader van inspectie wordt gekeken of de school, voldoet aan de wet die voorschrijft 
dat de school een systeem voor kwaliteitszorg heeft. Wij hanteren het systeem van WMK-PO. 
 
Onze kwaliteitszorg baseren we op het INK-model. In dit model (aangepast voor het onderwijs), is een on-
derverdeling gemaakt in organisatie (leiding, personeelsbeleid, doelen en strategie, middelen en proces-
sen) en resultaten (waardering personeel, ouders/leerlingen, personeel en leeropbrengsten). Door syste-
matisch na te gaan of de gewenste effecten en resultaten gehaald worden, wordt het mogelijk het beleid 
waar nodig bij te sturen. 
In die zin maken we gebruik van de ‘plan-do-check-act cyclus’. In het INK-model kort weergegeven door 
leren en verbeteren. 
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De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het hierna beschreven kwaliteitszorgsysteem. De 
werkzaamheden zijn onder andere: 

• Het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus bij de activiteiten met betrekking tot de 
kwaliteitszorg 

• Het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang. 
• Het vastleggen en bewaken van teamafspraken. 
• Het creëren van draagvlak. 
• Het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de leraren. 
• Het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking (w.o. het systema-

tisch geven van feedback). 
Voor de leerkrachten geldt, dat zij betrokken zijn bij en zich medeverantwoordelijk voelen voor de kwali-
teit van het onderwijs op de school als geheel.  Dit vanuit de opvatting, dat ontwikkelend onderwijs slechts 
mogelijk is, als er sprake is van een professionele cultuur. Kenmerkend daarvoor zijn:  

• Ontwikkelend vakmanschap 
• Betrokkenheid. 
• Verantwoordelijkheid, niet alleen voor de eigen taak, maar ook voor het onderwijs op de school 

als totaliteit. 
• Bereidheid tot reflecteren op eigen handelen. 

 



16 
 

3.2  DE INRICHTING VAN ONZE KWALITEITSZORG 
Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg is het schoolplan het richtinggevend document bij de kwaliteits-
verbetering. Daarnaast gebruiken we het jaarlijks op te stellen jaarplan en jaarverslag om vinger aan de 
pols te houden en het schoolplan bij te stellen. 
Deze documenten hangen nauw met elkaar samen en zijn een belangrijk hulpmiddel bij het systematisch 
doorlopen van de kwaliteitscyclus. 
Voor het samenstellen van het schoolplan hanteren wij de volgende werkwijze: 
We starten met een nauwgezette bepaling van hoe de stand van zaken met betrekking tot alle beleidsas-
pecten van de school is. Een aantal, dat bij deze zogenaamde positionering gebruikt worden, zijn onder-
deel van een kortere cyclus, dan de schoolplancyclus, die 4 jaar beslaat. Waar dat het geval is geven we dat 
aan. 
Voor de positionering gebruiken we de volgende middelen, werkwijzen: 

1- Analyse van de leerling-populatie (elk jaar) 
2- Overzicht van de positie in de wijk/regio (elke vier jaar) 
3- Analyse van de resultaten van de kinderen (elk jaar) 
4- Evaluaties (elk jaar) 
5- WMKPO enquêtes (elk jaar en elke twee jaar) 
6- SWOT is een sterkte-zwakte analyse (elke vier jaar) 
7- Het bepalen van de doelen van de school (elke vier jaar) 
8- Handboek Obs Jan Ligthart (continu) 
9- Verantwoorden (jaarlijks) 

 

3.2.1 LEERLINGENPOPULATIE 
Inspectienorm: De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.  
Ieder jaar stellen we vast welke leerlingen bij ons op school welke onderwijsbehoeften hebben. Het gaat 
daarbij om: 

• Aantal leerlingen met extra gewicht. 
• Uit welke wijken de kinderen komen. 
• Aantal leerlingen met meer dan een half jaar achterstand op het gebied van taal en rekenen 
• Aantal leerlingen met het Nederlands als tweede taal 
• Aantal leerlingen met een beschikking voor een vorm van speciaal onderwijs. 

De intern begeleider maakt dit overzicht in april, zodat het kan worden meegenomen in de jaarlijkse eva-
luatie van het beleidsplan. 
 
De onderwijsbehoeften van onze leerlingen stellen we vast aan de hand van onderzoek naar de populatie. 

• Uit welk postcode gebied komen de kinderen en hoe wonen zij? 
• Wat is het opleidingsniveau van de ouders. 
• Hoeveel leerlingen met gewicht hebben wij op school? 
• Hoeveel leerlingen met een leerachterstand? 
• Hoeveel leerlingen met een rugzak of een speciale onderwijsbehoefte? 

 

3.2.1.1 POSTCODE GEBIED 
Onze school staat in het postcode gebied 3135. Tot dit gebied behoren de wijken Ambacht, Babberspolder 
en Vlaardings Geluk.  
 
De wijk Ambacht kenmerkt zich doordat het een geliefde wijk is met veelal eengezinswoningen uit de ja-
ren 30. 

 
 

Ambacht 

Aantal inwoners 1.255 

Man / vrouw 50,6% / 49,4% 

Gem. besteedbaar inkomen € 23.600,- 

Aantal woningen 455 
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Gemiddelde woningwaarde (WOZ) € 256.000 

 
 
De wijk Babberspolder kenmerkt zich door portiek- en galerijflats. De laatste jaren was deze wijk aan het 
verpauperen en nu is de Gemeente bezig met het vernieuwen van de wijk door nieuwbouw te plegen. 
 

 
 

Babberspolder 

Aantal inwoners 2.175 

Man / vrouw 49,7% / 50,3% 

Gem. besteedbaar inkomen € 18.800,- 

Aantal woningen 885 

Gemiddelde woningwaarde (WOZ) € 217.000 

 
 
De wijk Vlaardings Geluk is een nieuw ontstane wijk, toen delen van de Babberspolder werden afgebro-
ken. In deze wijk staan huur- en koopwoningen. 
 

 Vlaardings Geluk 

Aantal inwoners 4.630 

Man / vrouw 48,6% / 51,4% 

Gem. besteedbaar inkomen € 15.000,- 

Aantal woningen 2.145 

Gemiddelde woningwaarde (WOZ) € 183.000 

 
 
De kinderen van onze school (459 kinderen op 1-10-2013) komen voornamelijk uit de wijken Ambacht, 
Babberspolder en Vlaardings Geluk. Ook komen een aantal kinderen uit andere wijken van Vlaardingen en 
zelfs uit Schiedam. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van de ouders van onze school die in deze wijken 
wonen is ongeveer 19.150,- euro per volwassen en de gemiddelde waarde van de woningen is 219.000 
euro. 

3.1.1.2 OPLEIDINGSNIVEAU 
Wij hebben in 2011 uitgebreid onderzoek gedaan naar de populatie van de school. Aan de hand van het, 
door ouders opgegeven opleidingsniveau, op de aanmeldingsformulieren, hebben we in kaart gebracht 
hoe de verdeling van het opleidingsniveau is in de school. Daaruit bleek: 

• 80% van de ouders heeft een VMBO-TL, HAVO,VWO of universitaire achtergrond. 
• 20% heeft een achtergrond met een VMBO-GL of lagere opleiding. 

 

3.2.1.3  LEERLINGEN MET GEWICHT 
Weging per 1-10 van elk jaar. 
  

  2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 
0,00  445      431 443 455 413 
0,25  0  0 0 0 0 
0,30  8   12 12 13 14 
0,90  0  0 0 23 0 
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1,20  6  10 10 0 2 
Totaal aantal 
leerlingen 

 459  453 465 491 429 

Aantal groe-
pen 

 18  18 18 21 17 

Gemiddelde 
groepsgrootte 

 25,5  25,2 25,8 23,4 25,2 

 
 

3.2.1.4 UITSTROOM VAN LEERLINGEN 
 

 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 
Naar VO    53 54 51 47 
Naar SBO    4 0 2 1 
Naar SO    0 0 1 1 
Naar andere 
BAO 

   9 9 26 5 

Naar buitenland    1 1 2 0 
 
 

3.2.2 OVERZICHT VAN DE POSITIE IN DE WIJK/REGIO 
De directeur maakt vierjaarlijks een overzicht van de positie van de school in onze wijk. Daarin komen de 
volgende aspecten aan de orde: 

• Overheidsbeleid. 
• Samenwerkingsverband ONDERWIJS DAT PAST. 
• Zicht op contacten met instellingen, verenigingen, collega scholen.  

We gaan na wat deze contacten voor effecten hebben binnen de school en hoe de betreffende instellingen 
de contacten waarderen. Op basis daarvan bepalen we op welke wijze het contact voortgezet wordt. 
 

3.2.3 AANMELDGESPREKKEN 
We houden bij hoeveel kinderen worden ingeschreven bij ons op school en wat de verhouding is met de 
getoonde belangstelling voor onze school. 
 

 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 
Aantal gesprekken 73 78 - - 
Ingeschreven voor groep 1 62 51 62 63 
Ingeschreven voor groep 2 tot 
en met 8 

9 7 42 (Prisma) 3 

Totaal ingeschreven 71 58 104 66 
 
 

3.2.4  ANALYSE VAN DE RESULTATEN 
Inspectienorm: De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.  
De directeur neemt het initiatief voor de uitvoering van de analyse. De IB-ers verzorgen de overzichtslijs-
ten van de resultaten uit ParnasSys. Jaarlijks wordt, in overleg met het team de analyse gemaakt en de uit-
komsten daarvan worden verwerkt in het jaarverslag. Nieuwe doelen naar aanleiding van de analyse wor-
den verwerkt in het jaarplan. 
 
We hebben in augustus en september 2013 de resultaten van de school laten onderzoeken door een ex-
tern bureau, de CED-groep, in de persoon van Hans Boudestein. De uitkomsten van dit onderzoek resul-
teerden in acties voor de komende schooljaren.  

 
3.2.5 EVALUATIES 
Inspectienorm: De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. 
De directeur stelt jaarlijks een evaluatieplan op (als onderdeel van het jaarplan en jaarverslag) voor evalu-
atie van de beleidsdoelen. Evaluatie van de leerresultaten zijn een vast onderdeel van dit plan. 
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De evaluatie van de beleidsresultaten die met behulp van het jaarlijkse jaarplan worden nagestreefd ge-
beurd aan de hand van de volgende instrumenten: 

• Klassenbezoeken om na te gaan in hoeverre beleidsvoornemens en schooldoelstellingen worden 
gerealiseerd. Daarnaast vinden klassenbezoeken plaats in het kader van het geven van feedback 
op het onderwijsgedrag. 

• Functionerings- en beoordelingsgesprekken waarin ook de leeropbrengsten van de betreffende 
groep aan de orde komen. 

• Interviews met ouders, leerlingen en leden van het bevoegd gezag. 
• Evaluaties door middel van een gestandaardiseerd evaluatieformulier (zie bijlage 2). 
•  Rapportages van oudercontacten en ouderavonden. 
• Toetsinstrumenten om leerresultaten vast te stellen. 

 
Het onderdeel evaluaties verdient een vaste plek in de kwaliteitscyclus van Obs Jan Ligthart. Tot nu toe 
werden evaluaties van beleidsonderdelen mondeling uitgevoerd in de bouwen. Dit levert echter te weinig 
relevante informatie op om beleid bij te kunnen stellen en planmatig verbeteracties te kunnen uitvoeren. 
Daarom gaan we evaluaties borgen doormiddel protocollen en procedures in het Handboek Obs Jan Ligt-
hart. 
 

3.2.6 WMK-PO 
WMKPO staat voor Werken Met Kwaliteitkaarten in het Primair Onderwijs.  
WMKPO is een webbased kwaliteitssysteem waarmee de kwaliteit van de school in kaart gebracht kan 
worden. Met het systeem krijgt de school eenvoudig inzicht in de sterke en verbeterpunten van de organi-
satie. WMKPO voldoet altijd aan de laatste inspectie-eisen. 

• Aanbod Burgerschap en (sociale) integratie 
• Actieve en zelfstandige rol leerlingen 
• Rekenen en Wiskunde, automatiseren Rekenen en Wiskunde 
• Beroepshouding 
• Contacten met ouders 
• De schoolleiding 
• Didactisch handelen, pedagogisch handelen 
• Handelingsgericht werken op schoolniveau 
• Informatie- en communicatietechnologie 
• Integraal personeelsbeleidKwaliteitszorg 
• Opbrengstgericht werken  
• Schoolklimaat 

Wij nemen de volgende vragenlijsten af. 
• Jaarlijks de leerlingenvragenlijst “Sociale Veiligheid” in de bovenbouw groepen. 
• Tweejaarlijks de vragenlijst “Tevredenheid leerkrachten”. 
• Tweejaarlijks de vragenlijst “Tevredenheid ouders”. 

De uitkomsten van de vragenlijsten worden geanalyseerd, een plan van aanpak wordt gemaakt door de 
directie en besproken met het team. Verbeterpunten worden in het jaarplan opgenomen. 
 

3.2.7 SWOT IS EEN STERKTE-ZWAKTE ANALYSE 
 
De interne analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: 

Sterk Zwak 
Ouders vinden dat hun kind zich veilig voelt op 
school 

Ouders hebben het gevoel dat ze geen invloed 
hebben op het beleid van de school. 

Ouders vinden dat de kinderen veilig zijn op weg 
van school naar huis en andersom 

Ouders vinden dat de school weinig actie onder-
neemt tegen cyberpesten. 

Ouders vinden dat de kinderen de leerkrachten 
aardig en vriendelijk vinden. 

Ouders vinden dat de school weinig doet aan kin-
deren uit andere groepen die pesten. 

De ouders zijn blij dat de school er voor zorgt dat 
kinderen niet te maken krijgen met seksuele inti-
midatie. 

Er wordt door de school te weinig aan ouders ge-
vraagd of ze tevreden zijn met de school. 

Ouders vinden dat de leerkrachten benaderbaar 
en toegankelijk zijn voor besprekingen. 

Er wordt op school te weinig aandacht besteed 
aan leren plannen en organiseren. 
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Ouders vinden dat de school goed bekend staat. Leerkrachten besteden te weinig aandacht aan 
pestgedrag. 

Ouders vinden dat In de school voldoende aan-
dacht wordt besteed aan actualiteit 

De school organiseert onvoldoende activiteiten 
voor ouders. 

Ouders vinden dat de school weinig lesuitval kent.  Het is ouders niet duidelijk wanneer een kind een 
groep doubleert of kan overslaan. 

Ouders vinden dat leerkrachten zich positief op-
stellen naar de kinderen. 

Leerkrachten voelen zich niet betrokken bij de 
evaluatie van de school. 

Ouders vinden dat leerkrachten kinderen vol-
doende uitdagen en ze voldoende activeren. 

Leerkrachten vinden dat ze te weinig middelen en 
materialen hebben voor zelfstandig werken. 

Ouders vinden dat leerkrachten zijn over het alge-
meen gemotiveerd zijn. 

Leerkrachten vinden dat er te weinig afspraken 
zijn over het geven en nakijken van huiswerk. 

Ouders vinden dat het taalgebruik van leerkrach-
ten is correct. 

Leerkrachten vinden dat ze respectvol met kin-
deren omgaan. 

Ouders vinden dat de leerkrachten voldoende re-
kening houden met niveauverschillen. 

Leerkrachten vinden dat er voldoende structuur 
in de school is. 

Ouders vinden dat de leerkrachten de kinderen 
voldoende zelfstandigheid geven. 

Leerkrachten vinden het gebouw aan de Goud-
sesingel niet bijdragen aan het mogelijk maken 
van zelfstandig werken. 

Ouders vinden de rapportbesprekingen zinvol. Leerkrachten vinden dat er te weinig wordt ge-
toetst. 

De school geeft inzicht aan ouders in de eindresul-
taten. 

Leerkrachten vinden dat kinderen te weinig keu-
zemogelijk hebben in de school. 

De school informeert ouders over toetsresultaten. Leerkrachten zijn niet tevreden met de perso-
neelsruimte. 

Ouders vinden dat de visie en missie op onderwijs 
van de school is helder is. 

Leerkrachten vinden dat er te weinig oog is op 
school voor de creativiteit. 

Ouders zijn tevreden over de oudernieuwsbrief. Leerkrachten vinden dat ze onvoldoende functio-
neringsgesprekken krijgen. 

Leerkrachten voelen zich betrokken bij de school. Voor technisch lezen zijn onze resultaten te laag 
gezien de populatie. 

Leerkrachten vinden dat ze voldoende aandacht 
besteden aan waarden en normen. 

De eigen ambitie ligt voor begrijpend lezen te 
hoog. 

Leerkrachten zijn tevreden over het zorgsysteem 
van de school. 

De cyclus van opbrengstgericht werken wordt  
nog niet door alle leerkrachten gebruikt (data-
duiden-doelen-doen) 

Leerkrachten voelen zich veilig op school. De zorg is in ontwikkeling van curatief naar pre-
ventief. 

Leerkrachten vinden de vergaderingen zinvol. Het denken in onderwijsbehoeften wordt nog niet 
teambreed gedragen. 

Leerkrachten vinden dat er voldoende oog is voor 
de cognitie van kinderen. 

De didactische werkplannen zitten nog niet bij 
alle leerkrachten inde vingers. 

Leerkrachten vinden de onderwijskundige visie 
van de school helder. 

De communicatie met ouders vraagt een team-
brede aanpak. 

Voor rekenen, spelling en begrijpend lezen liggen 
de resultaten boven de door inspectie gestelde 
norm. 

Sommige leerkrachten belemmeren door hun ge-
sloten cultuur de begeleidende taak van de ib-ers. 

De schoolambitie ligt hoog, maar niet té hoog, be-
halve voor begrijpend lezen. 

De uitvoering van het instructiemodel wordt nog 
niet door alle leerkrachten uitgevoerd. 

Orde is in alle bijna alle groepen voldoende. De richting waarin de school zich ontwikkelt is 
nog niet bij alle teamleden duidelijk. 

Kinderen vinden het fijn dat de klassenregels elk 
jaar gezamenlijk worden genaakt. 

De uitgestelde aandacht is in de middenbouw 
groepen zwak te noemen. 

Kinderen bij ons op school, gaan zonder angst 
naar school. 

De aandacht van kinderen kan in veel groepen 
omhoog. 

Kinderen vinden dat op school niet wordt gedis-
crimineerd. 

Er zou meer gerichte interactie met kinderen 
moeten zijn door de leerkrachten. 

 Implementatie van methoden moet beter. 
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 Differentiatie in de groepen ½ moet verbeteren. 
 Het aanbod in de groepen voor de A+ kinderen 

moet verbeteren. 
 De cultuur van het team is nog teveel een eigen 

“koninkrijk”. 
 Kinderen vinden het jammer dat er in de klas te 

weinig met elkaar wordt geoefend in hoe je met 
elkaar omgaat. 

 Kinderen vinden dat de leerkrachten er niet voor 
zorgen dat je voor niemand in de school bang 
hoeft te zijn. 

 Kinderen vinden dat de school er beter oor moet 
zorgen dat er niet wordt gepest. 

 
 
 
De externe analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: 
 

Kans Bedreiging 
De school krijgt een nieuw gebouw voor de groe-
pen 3 tot en met 8 aan de overkant van de weg. 

Op vooral Plein Emaus zijn nog al wat ouders die 
zich negatief uitlaten over de school. 

De wijk is heftig in ontwikkeling door vele verhui-
zingen. De populatie verandert. 

Het imago van de school staat onder druk. 

We kunnen nog groeien tot 500 kinderen. De MR en de OR uiten zich regelmatig betrokken 
en kritisch over schoolzaken (beleid, leerkrach-
ten, directie). 

 
Door deze gegevens met elkaar te combineren en af te zetten tegen wat we op onze school willen realise-
ren, zijn uit een veelheid van mogelijkheden de volgende strategische keuzes gemaakt voor de komende 
jaren. 
 

3.2.8 ONZE DOELEN 
Inspectienorm: De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 
Aan de hand van de leerlingenpopulatie, de positie in de wijk/regio, de analyse van de resultaten, de eva-
luaties, de WMKPO enquêtes en de SWOT analyse worden de doelen voor de nieuwe schoolplanperiode 
bepaald. 
 Eens in de vier jaar stelt de directeur samen met het team de doelen vast. En ook worden de missie en de 
visie herzien. Bij de beschrijving komen de volgende onderdelen aan de orde: 

• Te bereiken doelen op het gebied van onderwijs en leren. 
• De te bereiken leeropbrengsten (tussen- en eindresultaten). 
• Te bereiken doelen op gebied van school specifieke aspecten. Het gaat hier om doelen waarmee 

we ons willen profileren. 
 
We richten ons op groei en kwaliteit. 
Groei betekent dat: 
• In principe ieder kind welkom is dat binnen ons zorgprofiel past (we zijn een openbare school). Zo 

niet, dan verwijzen we kinderen door naar een andere, passende openbare school van de Stichting 
Wijzer of naar het speciaal onderwijs. 

 
Kwaliteit betekent dat:  
• We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 
• We de juiste dingen doen (effectief) en de dingen juist doen (efficiënt). 
• Ons richten op de primaire processen in ons onderwijs: onderwijs en leerlingenzorg. 
• Voortdurend op zoek zijn naar manieren om het beter te doen. 
• We op systematische wijze de kwaliteit van het onderwijs bewaken en maatregelen nemen om de 

kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren. 
• We streven naar een goede kwaliteitsborging van de toetsing. 
• We voldoende bijdragen aan het leerstofaanbod en leertijd. 
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• We actief bijdragen aan een goed, veilig schoolklimaat. 
• We zorg en begeleiding hoog in ons vaandel hebben staan. 
• We streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst voor elk kind. 
• We streven naar de hoogst mogelijke uitstroomresultaten, passend bij het individuele kind. 
• We alles in het werk stellen het hoge uitstroomniveau van de school te handhaven (merendeel van de 

leerlingen stroomt uit naar het hogere segment van het voortgezet onderwijs). 
• We aandacht hebben voor sport en bewegen omdat dit de leerprestaties bevordert. 
 
Deze focus betekent ook dat we het onderwijsaanbod voortdurend kritisch bekijken en hierin duidelijke 
keuzes maken (verhoudingsgewijs minder aandacht voor creatieve vakken, culturele- en kunstuitingen, 
groene vingers, muziek, ontwikkelings- of een ervaringsgericht onderwijsconcept). 

 
3.2.7.1 GROEI 
• We werken niet meer met een wachtlijst. 
• Minimaal 60 kinderen in de leeftijd van 4 jaar per schooljaar inschrijven. 
• Elke klas bestaat maximaal uit 30 kinderen. Bepalend voor de uiteindelijke groepsgrootte zijn het aan-

tal zorgleerlingen. 
• Aanname is gericht op kinderen die binnen ons zorgprofiel passen en wij optimaal kunnen begeleiden 

binnen de mogelijkheden die wij hebben (zie zorgprofiel en zorgplan). Dit betekent onderzoek bij 
Peuterspeelzaal of Kinderdagverblijf voorafgaande aan de definitieve plaatsing. 

• Actief PR- en Marketingbeleid met wekelijks een uiting in de lokale krant, op de lokale TV of in de lo-
kale nieuwsbrief van de wijk. Daarnaast een drukbezochte website en actieve deelname aan de web-
site van de Stichting Wijzer (zie PR en marketing beleid). 

 
3.2.7.2 KWALITEIT 
• Onze ambitie is om de volgende CITO scores te halen: 45% A, 45 % B, 8 % C, 1% D, 1% E. 
• Dit geldt voor alle CITO toetsen, zowel tussentoetsen als CITO eindtoets Basisonderwijs. 
• De vaardigheidsscores van de kinderen gaan per vak en per groep met 85 % omhoog. 
• Uitstroom naar vooral het hoge segment van het voortgezet onderwijs: 45 % HAVO-VWO, 45 % 

HAVO-VMBO TL, 8 % VMBO en 2% praktijkonderwijs. 
• Lage scores op pestgedrag en hoge scores op vriendschap, sfeer, welzijn en welbevinden door dage-

lijks (methodisch) aandacht te besteden aan omgaan met jezelf en met elkaar. 
• Hoge scores op ouder- en kindtevredenheid met de school en het geboden onderwijs, door te zeggen 

wat we doen en te doen wat we zeggen. 
• Optimale bevordering van de leerprestaties van de kinderen door didactisch, methodisch en pedago-

gisch (positief) kritisch te zijn en te blijven, door elkaar als onderwijsmensen, ieder vanuit zijn eigen 
rol, scherp gefocust te houden. We geven elkaar feedback en stimuleren elkaar. 

• Lichamelijke en mentale sportiviteit bevorderen door een vakleerkracht gymonderwijs, doelgroep 
zwemmen en te participeren in de door de Gemeente Vlaardingen aangeboden sportactiviteiten. We 
stimuleren kinderen sportief bezig te zijn. We zijn ons bewust dat lichamelijke activiteiten de leer-
prestaties bevorderen, daartoe roosteren we de vakken in balans van lichamelijke en cognitieve ont-
spanning en inspanning. 

• We werken opbrengstgericht. Elk kind maakt een positieve groei in de vaardigheidsscore (85% per 
vak en per groep) door en als dat niet het geval is, anticiperen we daar meteen op. 

 

3.2.7.3 INTERVENTIES 
De doelen zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) uitgewerkt 
bij de interventies. Er zijn interventies vastgesteld op onderstaande aspecten:  
Kwaliteitszorg  

• Kwaliteitsmeter WMK-PO 
• ParnasSys, een volledig geautomatiseerd administratie- en leerlingvolgsysteem 

Schoolklimaat  
• Aanbod sociaal-emotioneel 
• Gedragsproblemen 
• Pestbeleid 
• Criteria samenstelling groepen 
• Criteria groepsgrootte 
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Personeelsbeleid  
• Taakbeleid 
• Gesprekkencyclus 
• Persoonlijke ontwikkelingsplannen 
• Klassenconsultaties 
• Nascholingsbeleid 

Leerstofaanbod  
• Wat doen we wel, wat doen we niet 
• Doorgaande lijn 
• Aanbod na school 

Zorg en begeleiding  
• Groeps- en handelingsplannen 
• Zorgprofiel 
• Persoonlijk ontwikkelingsplan kinderen 

Opbrengsten  
• Tussentijdse en eindopbrengsten 
• Terugkoppeling resultaten 

Didactiek  
• Effectieve instructie 
• Opbrengsten 
• Leren en ontwikkelen 
• Methodegebruik 
• Computergebruik 
• Gebruik digiborden 

Klassenmanagement  
• Inrichting lokaal 
• Onderwijs zoveel mogelijk op maat 
• Rapportage naar ouders 
• Toetsing 

Professionele cultuur  
• Organisatiestructuur 
• Communicatie 

Formatie 
• Meerjarenbeleid 

Financiën  
• Meerjarenbeleid 

Huisvesting 
• Meerjarenbeleid 

 
3.2.9 HANDBOEK JAN LIGTHART 
Inspectienorm: De school borgt de kwaliteit van het onderwijsproces. 
De meeste besluiten worden besproken, ontwikkeld of voorbereid in de bouwvergaderingen. Daarna 
neemt het kernteam het definitieve besluit. Het besluit wordt vormgegeven in een protocol en dit wordt 
opgeslagen in het Handboek Jan Ligthart. Het Handboek Jan Ligthart is het belangrijkste naslagwerk om 
genomen besluiten en afspraken terug te vinden. Door middel van het handboek borgen we het onderwijs-
proces. 
In het Handboek Jan Ligthart staat een beschrijving van onze werkwijze in de vorm van besluiten en pro-
cedures.  
 

3.2.10  VERANTWOORDEN 
Inspectienorm: De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwali-
teit. 

• We maken vierjaarlijks een schoolplan. 
• We maken vierjaarlijks een zorgplan. 
• We maken vierjaarlijks een RI en E. 
• We maken vierjaarlijks een ondersteuningsprofiel. 
• We maken vierjaarlijks het Veiligheidsbeleid. 
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• We maken jaarlijks een schoolgids. 
• We maken jaarlijks een praktisch handboekje. 
• We maken jaarlijks een jaarplan en jaarverslag. 

Deze documenten zijn op de website te vinden en voor ouders en alle belanghebbende toegankelijk. De 
schoolgids en het praktisch boekje worden bovendien jaarlijks aan ouders uitgereikt. 
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4-DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS 

4.1  ASPECT LEERSTOFAANBOD 
Inspectienorm: Bij de aangeboden leerinhouden Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de 
school alle kerndoelen als te bereiken doelen. 
Inspectienorm: de leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan vol-
doende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. 
Artikel 8 lid 2 WPO geeft aan: 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 (brede ontwikkeling). 
Daartoe worden bij ons op school alle vakken, die verplicht zijn vanuit de kerndoelen, aangeboden: 
 

                           

 

G
ro

ep
 1

 

G
ro

ep
 2

 

G
ro

ep
 3

 

G
em

id
 

%
 

G
ro

ep
 4

 

G
ro

ep
 5

 

G
ro

ep
 6

 

G
ro

ep
 7

 

G
ro

ep
 8

 

G
em

id
 

%
 

T
o

taal 

                           
Taal 3,5 3,5 4 3,67 14,38 4,5 4,5 4,5 4,75 4,75 4,60 17,69 16,04 
Lezen 2,25 2,25 4,5 3,00 11,76 4,5 3,5 3,5 2,5 2,5 3,30 12,69 12,23 
Schrijven 1 1 2 1,33 5,23 2 1 0,5 0,5 0,5 0,90 3,46 4,35 
Rekenen 2,5 2,5 5 3,33 13,07 5 5 5,25 5,5 5,5 5,25 20,19 16,63 
Engels 1,25 1,25 1 1,17 4,58 1 1 1 1 1 1,00 3,85 4,21 
Biologie 0,5 0,5 0,5 0,50 1,96 0,5 1 1 1 1 0,90 3,46 2,71 
Aardrijks-
kunde 0,5 0,5 0,5 0,50 1,96 0,5 1,25 1,25 1,5 1,5 1,20 4,62 3,29 
Geschiede-
nis 0,5 0,5 0,5 0,50 1,96 0,5 1,25 1,25 1,5 1,5 1,20 4,62 3,29 
Bewegen 5,75 5,75 2,5 4,67 18,30 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,50 9,62 13,96 
Maat. Vorm. 1,75 1,75 1,25 1,58 6,21 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,40 5,38 5,80 
Gezond ge-
drag 1,75 1,75 1 1,50 5,88 1 1 1 1 1 1,00 3,85 4,86 
Tekenen 1 1 0,5 0,83 3,27 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50 1,92 2,60 
Hand-
vaard.h 1 1 0,5 0,83 3,27 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50 1,92 2,60 
Muziek 1 1 0,5 0,83 3,27 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50 1,92 2,60 
                         0,00 
Pauze 1,25 1,25 1,25 1,25 4,90 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 4,81 4,85 
                           
 25,50 25,50 25,50   100,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00   100,00 100,00 

 
 
Voor Engels en gedeeltelijk voor bewegingsonderwijs werken we met een vakleerkracht. Voor humanisti-
sche – en godsdienstige vorming werken we met docenten van het Dienstencentum HVO en GVO 
http://www.gvoenhvo.nl). De andere vakken worden door de leerkrachten zelf gegeven. 
 
Artikel 9 lid 5 WPO geeft aan: Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot en met 
vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld.  
En in artikel 9 lid 6: Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactivi-
teiten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert. Hierna volgt een be-
schrijving van de leerstofgebieden waarvoor kerndoelen geformuleerd zijn en hoe deze op onze school 
aan de orde komen. 
 

4.1.1 NEDERLANDS  
Kerndoel 01: Spreken en schrijven 
Kerndoel 02: Correct taalgebruik  
Kerndoel 03: Woordverwerving 
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Kerndoel 04: Lezen en luisteren  
Kerndoel 05: Omgaan met informatiebronnen  
Kerndoel 06: Overleg, planning, discussie  
Kerndoel 07: Presenteren 
Kerndoel 08: Fictie en non-fictie 
Kerndoel 09: Planmatig werken met taal  
Kerndoel 10: Reflectie op eigen taalgebruik 
 
Methodes: 

• Taal: Taal in Beeld van Uitgeverij Zwijsen (groepen 4 tot en met 8), inclusief software. 
• Spelling: Spelling in Beeld van Uitgeverij Zwijsen (groepen 4 tot en met 8), inclusief software. En 

voor groep 3 spelling van Jacques Hoek. 
• Begrijpend lezen: Goed Gelezen van uitgeverij Malmberg en Nieuwsbegrip van de CED groep voor 

groep 4 tot en met 8. 
• Schrijven: Schrijven in de basisschool van Noordhoff Uitgevers (groepen 3 tot en met 8). 
• Kleuterplein van Uitgeverij Malmberg (groepen 1 en 2), inclusief software. 
• Strategisch Lezen van Jacques Hoek voor groep 3 tot en met 8. 

 
Als extra activiteiten om de Nederlandse taal te stimuleren en aan de kerndoelen te voldoen, wordt er bij 
de kleuters interactief voorgelezen, maken de kinderen in de groepen 7 en 8 een werkstuk en houden daar 
een spreekbeurt over, geven de kinderen van de groepen 6,7 en 8 een boekbespreking en doen alle kin-
deren 1 x per jaar mee aan de Hal Happening. Ook doen we elk jaar mee met de voorleeswedstrijden en 
stimuleren we lezen onder andere door mee te doen aan het thema van de Kinderboekenweek. 
 
Met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn we gaan werken met een nieuwe methode voor technisch lezen 
(Strategisch Lezen). De implementatie verdient aandacht en daarom hebben we een werkgroep ingesteld 
die de invoering van de methode bewaakt. De werkgroep Lezen bewaakt het borgen van het methodege-
bruik, de methodeplanning en de uitvoering van de methode. De werkgroep verzamelt en denkt na over 
de knelpunten en stelt verbeteracties op die aan het kernteam worden voorgelegd. De werkgroep schrijft 
een protocol over de processen en de afspraken rondom het gebruik van de leesmethode. 
 
Met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn we gaan werken met een nieuwe methode voor taal en spelling 
(Taal in beeld en Spelling in beeld). De implementatie verdient aandacht en daarom hebben we een werk-
groep ingesteld die de invoering van de methode bewaakt. De werkgroep Taal en Spelling  bewaakt het 
borgen van het methodegebruik, de methodeplanning en de uitvoering de methode. De werkgroep verza-
melt en denkt na over de knelpunten en stelt verbeteracties op die aan het kernteam worden voorgelegd. 
De werkgroep schrijft een protocol over de processen en de afspraken rondom het gebruik van de me-
thode. 
 
De kinderen schrijven in de groepen 3 en begin groep 4 met een potlood. Vanaf medio groep 4 is het 
schrijven met een vulpen verplicht tot en met groep8. Alleen op basis van advies van een fysiotherapeut 
kan er met ander schrijfgerei worden geschreven zoals de Stabilo. De kinderen krijgen de eerste pen van 
school, daarna, als een pen kapot gaat of kwijt is, schaffen ouders zelf een goede vulpen aan die via school 
kan worden gekocht. 
 

4.1.2  ENGELS 
Kerndoel 11: Luistervaardigheid 
Kerndoel 12:  Woordverwerving  
Kerndoel 13: Lezen en luisteren  
Kerndoel 14: Omgaan met informatiebronnen  
Kerndoel 15: Informele gesprekken  
Kerndoel 16: Standaardgesprekken 
Kerndoel 17: Contact via internet 
Kerndoel 18: Engels als wereldtaal 
 
Methodes: 

• Backpack van uitgeverij Pearson Longman (www.longman.com) 
• Portfolio van de native speaker 
• Let’s do it 
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Als extra activiteiten om de Engelse taal te stimuleren en aan de kerndoelen te voldoen, werken wij met 
een native speaker voor de groepen 1 tot en met 8. In elke groep geeft de native speaker eens per week 
les. Ook de eigen leerkracht van elke groep geeft minstens één les per week in het Engels. De lessen wor-
den gegeven met gebruikmaking van velerlei werkvormen zoals luisteroefeningen, spreken, audio-visueel 
materiaal en spelletjes. In groep 8 maken de kinderen gebruik van een chatprogramma van E-Twinning 
om in het Engels schriftelijk te communiceren met kinderen uit andere landen. Tijdens de Hall Happening 
doet elke groep een dans, lied of andere activiteit in het Engels.  
 

4.1.3  REKENEN EN WISKUNDE 
Kerndoel 19: Wiskundetaal ontwikkelen 
Kerndoel 20: Wiskunde gebruiken in praktische situaties 
Kerndoel 21: Wiskundig redeneren 
Kerndoel 22: Rekenstructuren doorzien en rekenbegrippen gebruiken 
Kerndoel 23: Exact en schattend rekenen 
Kerndoel 24:  Meten en metriek stelsel 
Kerndoel 25: Verbanden visualiseren en formaliseren 
Kerndoel 26: Werken met en redeneren over vormen 
Kerndoel 27:  Ordenen van gegevens 
 
Methode: 

• Wereld in Getallen 4 van Malmberg, inclusief de software. 
• Kleuterplein van Uitgeverij Malmberg (groepen 1 en 2), inclusief de software. 

 
Als extra activiteiten om rekenen en wiskunde te stimuleren en aan de kerndoelen te voldoen bieden we 
kinderen de gelegenheid om mee te doen aan de landelijke rekenwedstrijd Kangeroe. 
 
Met ingang van schooljaar 2013-2014 zijn we gaan werken met de nieuwe rekenmethode WIG4. De imple-
mentatie verdient aandacht en daarom hebben we een werkgroep ingesteld die de invoering van de me-
thode bewaakt. De werkgroep Rekenen bewaakt het borgen van het methodegebruik, de methodeplan-
ning en de uitvoering van de methode. De werkgroep verzamelt en denkt na over de knelpunten en stelt 
verbeteracties op die aan het kernteam worden voorgelegd. De werkgroep schrijft een protocol over de 
processen en de afspraken rondom het gebruik van de nieuwe rekenmethode. 
 

4.1.4  MENS EN NATUUR 
Kerndoel 28: Onderzoek leren doen  
Kerndoel 29: Sleutelbegrippen  
Kerndoel 30: Het milieu  
Kerndoel 31: Processen in de natuur  
Kerndoel 32: deel 1: Theorieën in de natuur  
Kerndoel 32: deel 2: Theorieën en modellen  
Kerndoel 33: Techniek  
Kerndoel 34: Lichaam en gezondheid  
Kerndoel 35: Zorg en veiligheid  
 
 
Methode: 

• Nieuws uit de Natuur van School-TV NOT 
• Huisje Boompje Beestje van School-TV NOT 
• Koekeloere van School-TV NOT 
• Kleuterplein van Uitgeverij Malmberg (groepen 1 en 2) 
• Veilig Verkeer Nederland: de lessen voor groep 3 tot en met 8. 

 
Als extra activiteiten om mens en natuur te stimuleren en aan de kerndoelen te voldoen worden door de 
groepen 1 tot en met 8  gebruik gemaakt van NME activiteiten, die jaarlijks worden georganiseerd door 
NME Vlaardingen en krijgen kinderen in groep 8 EHBO lessen aangeboden. 
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In de groepen 7 wordt een weerbaarheidstraining aangeboden en in de groepen 6,7,8 wordt lesgegeven 
uit de boekjes van Primo over pesten. In de groepen 7 krijgen de kinderen seksuele voorlichting volgens 
de methode “Liefdesplein”.  
 

4.1.5  MENS EN MAATSCHAPPIJ 
Kerndoel 36: Meningvorming  
Kerndoel 37: Historische basiskennis 
Kerndoel 38: Geografische basiskennis  
Kerndoel 39: Onderzoek leren doen 
Kerndoel 40:  Omgaan  met historische bronnen 
Kerndoel 41: Omgaan met atlas en kaarten 
Kerndoel 42:  Inzicht in de eigen omgeving 
Kerndoel 43: Cultuurverschillen in Nederland  
Kerndoel 44: De politiek 
Kerndoel 45: Europese samenwerking 
Kerndoel 46: Arm en rijk 
Kerndoel 47: Oorlog, vrede en mensenrechten 
 
Methode: 

• Geobas van Noordhoff Uitgeverij  
• Tijdstip van Noordhoff Uitgeverij 
• Kleuterplein van Uitgeverij Malmberg (groepen 1 en 2) 

 
Als extra activiteiten om mens en maatschappij te stimuleren en aan de kerndoelen te voldoen, maken de 
kinderen van groep 7 en 8 een werkstuk over een land en over een historisch bekend figuur. Elk jaar doen 
we in de hele school een project van 2-3 weken over een onderwerp gerelateerd aan Mens en Maatschap-
pij. Tijdens het project wordt een thema dieper uitgewerkt en worden verschillende activiteiten aangebo-
den. In de groepen 7 en 8 kijken ze wekelijks naar het weekjournaal. 
De kinderen van de bovenbouw volgen aan het begin van elk schooljaar de lessen van Kennisnet over het 
gebruik van internet. Ze ontvangen na afsluiting van de cursus het internet diploma Veilig Internetten en 
ze onderschrijven het internetprotocol dat in de klas besproken wordt. 
 

4.1.6  KUNST EN CULTUUR 
Kerndoel 48: Produceren van kunst 
Kerndoel 49: Eigen kunstzinnig werk presenteren  
Kerndoel 50: Leren kijken en luisteren naar kunst 
Kerndoel 51: Verslag doen van ervaringen  
Kerndoel 52: Reflecteren op kunstzinnig werk 
 
Om de kerndoelen aan de kinderen aan te bieden, werken we niet met een methode voor muziek, tekenen 
en handvaardigheid, maar kunnen leerkrachten lesideeën halen uit inspiratieboekjes van Tekenvaardig en 
Handvaardig. Verder is de invulling van de lessen leerkrachtafhankelijk en vaak worden activiteiten van 
internet gehaald. Voor de Hal Happening verzorgen de kinderen zelf de aankleding van de hal. 
We doen jaarlijks mee aan het aanbod van de Kade 40 die voor 10 euro per kind in elke groepen een jaar-
lijks terugkerende activiteiten verzorgt. 

• Groepen 1-2:  dans of drama 
• Groepen 3:  dans 
• Groepen 4:  drama 
• Groepen 5:  poëzie 
• Groepen 6:  muziek inde klas 
• Groepen 7:  stadsarchief 
• Groepen 8:  bioscoop 

In alle groepen worden bovendien per schooljaar minimaal 6 lessen gegeven met de lesdozen en lesideeën 
van de techniektorens. De werkgroep Techniek bewaakt het borgen van het gebruik van de techniektoren 
en de planning en de uitvoering van de lessen. De werkgroep verzamelt en denkt na over de knelpunten 
en stelt verbeteracties op die aan het kernteam worden voorgelegd. De werkgroep schrijft een protocol 
over de processen en de afspraken rondom het gebruik van de techniektorens. 
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4.1.7  BEWEGEN EN SPORT 
Kerndoelen 54 en 55: Bewegen verbeteren 
Kerndoelen 53 en 56: Bewegen beleven  
Kerndoel 57: Bewegen regelen 
Kerndoel 58: Gezond bewegen 
 
Als extra activiteiten om beweging en sport te stimuleren en aan de kerndoelen te voldoen organiseren we 
jaarlijks een sportdag voor de hele school, we doen mee aan de Koningspelen, we doen op woensdagmid-
dag mee aan de sporttoernooien georganiseerd door de Gemeente Vlaardingen en we organiseren af en 
toe gastlessen voor de kinderen zoals bijvoorbeeld 6 keer een Hapkidoles of een keer een les tennis. Ook 
doet de school mee met de avondvierdaagse van de Gemeente Vlaardingen. De vakleerkracht gym is actief 
als het gaat om het introduceren van nieuwe ideeën in de gymlessen. Zij nodigt gastdocenten uit en onder-
houdt de contacten met de Gemeente Vlaardingen op het gebied van sport. 
 

4.1.8 
In 2012-2013 hebben we een doorgaande lijn voor huiswerk opgesteld. Deze is goedgekeurd door het 
kernteam en  door de MR. 
We hechten veel waarde aan het voeren van beleid op het gebied van huiswerk omdat kinderen daardoor 
leren om ook thuis te leren en dit aanvullend is als oefening, het stimuleert de betrokkenheid van ouders 
en we zien het als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. 
 

4.1.9  ONDERBOUWMETHODE 
In schooljaar 2012-2013 hebben we een nieuwe methode gekozen voor de onderbouw. Deze heet Kleuter-
plein van uitgeverij Malmberg. De leerkrachten zijn vanaf augustus 2013 aan de slag in de klas met deze 
methode. De implementatie verdient aandacht en daarom hebben we een werkgroep ingesteld die de in-
voering van de methode bewaakt. De werkgroep Onderbouw bewaakt het borgen van het methodege-
bruik, de methodeplanning en de uitvoering de methode. De werkgroep verzamelt en denkt na over de 
knelpunten en stelt verbeteracties op die aan het kernteam worden voorgelegd. De werkgroep schrijft een 
protocol over de processen en de afspraken rondom het gebruik van de methode. 

 
4.1.10  HAHA 
De HAHA is een voorstelling die gezamenlijk door de parallelgroepen gegeven wordt. De voorstelling 
wordt per parallelgroep 1 x per schooljaar gegeven. De leerkrachten bepalen samen (en/of met de kin-
deren) het thema en de activiteiten die gepresenteerd gaan worden. Er wordt getracht om alle kinderen 
een rol te geven en er, op welke manier dan ook, actief bij te betrekken. Er wordt gebruikt gemaakt van 
verschillende uitingsvormen zoals dans, drama, toneel, muziek, poëzie enzovoort.  In elke HAHA wordt 
door kinderen minstens één activiteit gedaan in het Engels. Dit kan zijn een liedje, een gedicht, een verhaal 
of een dialoog. De HAHA wordt gepresenteerd in de hal van de Goudsesingel op donderdagavonden die 
zijn vastgesteld in de jaarkalender.  De lengte van de voorstelling is ongeveer een uur en vindt plaats van 
19.00-20.00 uur. Alle groepen treden ’s avonds op. Op GS kunnen ouders vanaf 18.45 uur naar binnen en 
op de trappen plaatsnemen. Om uiterlijk 19.00 uur start de voorstelling. We verkopen versnaperingen die 
door ouders zijn gebakken of spullen die door de kinderen of ouders zijn gemaakt. De opbrengst is voor 
het Goede Doel en de Stichting Vrienden van Jan Ligthart. De koffie is gratis. Een directielid opent de 
HAHA en heet de ouders welkom. De leerkrachten verzorgen zelf de afsluiting. De groepen 8 doen niet 
mee aan de HAHA omdat zij aan het einde van het jaar een musical verzorgen. De leerkracht bewaakt dat 
de HAHA van de kinderen blijft en eenvoudig is in zijn uitvoering. Als ouders de overhand dreigen te ne-
men en de HAHA op een bepaalde manier teveel een show wordt, stuurt de leerkracht bij of grijpt in. In 
elke HAHA wordt het schoollied gezongen.  
 

4.1.11 SCHOOLLIED 
Met ingang van schooljaar 2013-2014 hebben we een schoollied dat in ieder geval gezongen wordt tijdens 
de HAHA en ook bij andere evenementen en activiteiten. 
Wijze: In the jungle.  Akkoorden c, f, c, g 

 

Refrein  
Oeh....... De Jan Ligthart/die school is pas cool. 
Oeh........De Jan  Ligthart..... /samen  is ons doel.                
2 x Samen spelen,  samen leren,/ samen werken, samen lachen,  



30 
 

/samen  sporten, samen leven./ Samen  is ons doel! 
 
1- Vlaardingen heeft vele scholen,  / Jan  Ligthartschool  is Top! 
Dat kunnen wij het  beste weten,  /want wij zitten daarop. 
Het begin van  ieder schooljaar, /start met HET verdrag. 
We beloven onder andere / dat pesten echt niet mag.  
Refrein 
2- In de groepen 1 en 2 /ga je spelen met elkaar.  
Dat moet je allemaal nog leren./Dat kan zonder gevaar. 
In de groepen 3 en 4 /krijg je rekenen en taal. 
Boeken lezen en mooi schrijven,/ leren doen we allemaal. 
Refrein 
3- In de groepen 5 en 6 / is spelling een hele klus. 
Dus ook daar is dan de boodschap./Samenwerken dus.   
In de groepen 7 en 8 /doe je Cito Eind en Entree.    
En ook met het vele sporten/doet iedereen weer mee.   
Refrein 
4- Ieder jaar wordt afgesloten/met een heel leuk feest.   
Zou toch erg jammer zijn/ als je daar niet bent geweest.  
Refrein 
 

4.1.12 ONTSPANNINGSMOMENT 
Tijdens de overgang van de lessen doen we een kort bewegingsmoment om de kinderen weer opnieuw 
actief te kunnen laten luisteren en denken. Dit gebeurt een paar keer per dag. Bewegen stimuleert de 
bloedsomloop waardoor de hersenen geactiveerd worden. De leerkrachten helpen en ondersteunen el-
kaar in het zoeken en vinden van leuke, aansprekende bewegingsmoment als energizers.  
 

4.1.13  TWEEDE LESMOMENT ENGELS 
De native speaker, Miss Fiona Slager-Clark geeft in elke groep Engels en de leerkracht verzorgt een tweede 
lesmoment (30 minuten) per week een les waarbij Engels wordt gesproken. Deze schoolbrede afspraak 
staat regelmatig op de agenda van de bouwvergadering om vinger aan de pols te houden over de inhoud, 
de voortgang en de inplanning.  
 

4.1.14  TECHNIEK 
Sinds 1998 is techniek (officieel 'natuur & techniek') opgenomen in de kerndoelen voor het basisonder-
wijs. Het betreft de kerndoelen 40 t/m 46, waarbij doel 42, 44 en 45 specifiek over techniek gaat: 

• 42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals 
licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 

• 44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, 
de vorm en het materiaalgebruik. 

• 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren 
en te evalueren. 

Om deze kerndoelen nader te specificeren, is er een verdeling gemaakt over een viertal domeinen, waar-
binnen alle lessen en onderwerpen vallen: 

• Constructie 
• Productie 
• Transport 
• Communicatie 

Op Obs Jan Ligthart zijn afspraken gemaakt over de lessen techniek die elk schooljaar in elke groep gege-
ven worden. Er ontbreekt echter een doorgaande lijn en de inhoud van de techniektorens verdient aan-
dacht. 
 
De werkgroep techniek houdt zich bezig met: 

• Inventariseren wat de techniektorens nodig hebben om te worden gebruikt. 
• Lessencyclus maken voor de leerkrachten in een doorgaande lijn 
• Suggesties om te komen tot lessen techniek 
• Leerkrachten enthousiasmeren om techniek te gaan geven. 
• Op papier zetten hoe we de doorgaande lijn in de school kunnen waarborgen 
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• Er is al het één en ander op papier gezet door de vorige werkgroep techniek. 
• Verslag uitbrengen aan het kernteam. 

 
4.1.15 AANBOD SOCIAAL EMOTIONEEL 
Iedereen stopt tijd en vooral energie in het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kin-
deren. Iedereen kent wisselende successen en teleurstellingen. Iedereen weet dat het de laatste jaren niet 
gemakkelijker wordt om de sociaal emotionele ontwikkeling te begeleiden op school, door grote klassen 
en toename van complexere problematiek bij kinderen. 
Om toenemende gevoelens van onmacht en teleurstelling te vermijden of om te buigen, is het zinvol eens 
na te gaan of we onze aandacht en energie professioneler kunnen inzetten. Natuurlijk met open oog voor 
de smalle marges. Als school ben je nu eenmaal sterk afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen en 
thuissituaties. En ook in het kind gelegen beperkingen kunnen onze marges danig verkleinen. Toch moe-
ten we de toevallige of bewuste invloed van situaties op school niet onderschatten. 
Van die situaties leren we. Als de ervaringen bruikbaar zijn, nemen we ze op in ons repertoire. Maar als 
we professioneler willen werken, kunnen we het natuurlijk niet van het toeval af laten hangen. We moeten 
dan op een meer systematische wijze gebruik maken van ervaringen van onszelf en anderen. Niet alleen 
maar gefocust op probleemgedrag en probleemsituaties, want daar kleven grote beperkingen aan. Vaak 
zijn probleemsituaties te geladen om er met enige afstand en objectiviteit naar te kijken. Bovendien blij-
ken oorzaken heel vaak terug te wijzen naar een gebrekkig zelfbeeld en gebrekkige sociale vaardigheden. 
Natuurlijk is soms specifieke aandacht nodig voor sociaal-emotionele problemen die duidelijk afwijkend 
gedrag te zien geven. Maar op termijn kan het wel eens besparing van tijd en vooral van energie opleveren 
als we meer `preventief' bezig zijn met een positieve ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikke-
ling van kinderen. En dan niet alleen van probleemkinderen, maar van alle kinderen. We gaan op zoek 
naar passend aanbod op het gebied van sociaal emotioneel. Bij de vakken maatschappelijk vorming en ge-
zond gedrag op het rooster wordt het aanbod sociaal emotioneel aangeboden.  

4.2 ASPECT LEERTIJD 

4.2.1  SCHOOLGAANDE UREN 
In 2011 zijn de schoolgaande uren veranderd. De uitkomst was niet tot ieders tevredenheid. Daarom heb-
ben we middels de ouder tevredenheidsenquête in 2013 ouders naar hun mening gevraagd over de 
schoolgaande uren. Er zijn te weinig ouders die gereageerd hebben op deze enquête, bovendien werd het 
beeld niet helder voor de school als geheel (wel voor de locatie Plein Emaus) en daarom starten we in 
2014 een nieuw onderzoek. 
 

 maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag 

Woensdag 

   
Groepen 1/2a tot en met 4a  
Locatie Plein Emaus 6 

08.30 uur-12.00 uur 
13.30 uur-15.30 uur 

08.30 uur-12.00 uur 
08.30 uur–12.30 uur (gr. 4a) 

   
Groepen 4b tot en met 8b 
Locatie Goudsesingel 100 

08.30 uur-12.00 uur 
13.15 uur-15.15 uur 

08.30 uur-12.30 uur 

   
 
Groepen 1 tot en met 3:  25,5 uur per week. 
Groepen 4 tot en met 8:  26,0 uur per week. 
 

 
 

Groepen Verplicht Jan Ligthart Marge 
    
Groepen 1 tot en met 4 Minimaal 3520 3916,50 396,5 
Groepen 5 tot en met 8 Minimaal 3760 3974,50 214,5 
Totaal groepen 1 tot en met 8 Minimaal 7520 7891,00 299,0 

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 
974 uur 974 uur 974 uur  994,5 uur 994,5 uur  994,5 uur  994,5 uur  991 uur 
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De Jan Ligthart heeft een ruime marge ingebouwd om voldoende onderwijstijd te garanderen. 
 
 

4.2.2  EFFECTIEVE LESTIJD 
Om de schoolgaande uren effectief te besteden hebben we een beleid vastgesteld rondom tijdsbesteding.  

• We gebruiken de beschikbare tijd optimaal. 
• We gaan verlies van tijd tegen. 
• De groepen 1 tot en met 3 op PE gaan 25,5 uur per week naar school. 
• De groepen 4 tot en met 8 op GS gaan 26 uur per week naar school. 
• We starten op tijd. Dus ’s ochtends om 08.30 uur voor PE en GS en ’s middags om 13.15 uur 

voor GS of 13.30 uur voor PE.  
• We eindigen op tijd. Dus ’s ochtends om 12.00 of 12.30 uur op woensdag en ’s middags om 

15.15 op GS of 15.30 uur op PE.  
• De leerkrachten zijn een half uur eerder op school, dan school begint. Bovendien zijn ze voor-

afgaande aan de lessen een kwartier eerder in de klas. Dus ’s ochtends om 08.15 uur voor PE 
en GS. ‘s Middags om 13.00 uur voor GS en 13.15 uur voor PE. 

• De leerkrachten zijn na afloop van de lessen minimaal een uur op school. 
• Op jaarbasis gaan we voor zoveel mogelijk lesuren voor de kinderen, met een minimum van 

3800 uur voor de groepen 1 tot en met 4 en 3900 uur voor de groepen 5 tot en met 8. 
• Er is een doorgaande lijn zichtbaar in de urenverdeling van de vakken. 
• We hanteren dezelfde vakken en geven de afgesproken, op elkaar afgestemde inhouden. 
• Voor de vakken waar we geen methode hanteren gelden voor de inhoud de afspraken die in 

de bouwen zijn gemaakt en in het kernteam zijn doorgesproken. 
• Alle klassen hanteren 1 kwartier pauze per dag.  
• Eten en drinken doen we in de klas tijdens voorlezen (taal) of Jeugdjournaal kijken (maat-

schappelijke vorming) en dit duurt een kwartier. 
• We hanteren dezelfde terminologie voor de vakken op de roosters. Behalve bij de groepen 1-

2 staat werken. Op het rooster wordt wel vermeld welke vakken daar aan worden besteed. 
• De werklessen van de groepen 1-2 bestaan ’s ochtends uit activiteiten van Lezen, Schrijven 

,Taal, - Rekenen en Tekenen. ‘s Middags bestaan de werklessen uit activiteiten vanuit Maat-
schappelijke vorming, Gezond gedrag, Handvaardigheid en Biologie. 

• Activiteiten of werkvormen zoals Kring, Buiten spelen, TV kijken, Opruimen, Zingen voor de 
jarigen, - Zelfstandig werken, Project, Knippen en Plakken, Computeren zijn geen vakken. Als 
je deze activiteiten of werken doet, breng je ze roostertechnisch onder bij het betreffende vak. 

• We beperken zoveel mogelijk dat kinderen eerder vrij krijgen. In uitzonderingsgevallen over-
legt de leerkracht altijd eerst met de directie als er van het rooster wordt afgeweken. 

• Vergaderingen en studiedagen worden zoveel mogelijk evenwichtig verspreid over het 
schooljaar gehouden en afwisselend in de middag of de avond ingepland.  

• Vergaderingen waarbij ouders aanwezig zijn (OR-MR-Commissies) worden in overleg ge-
pland, waarbij de beschikbaarheid van de ouders wel leidend is.  

• In het rooster zorgt elke leerkracht er voor dat ontspanning wordt afgewisseld met inspan-
ning. De balans tussen de hoofdvakken en de andere vakken is goed doordat over de ochtend 
en de middag wordt gepland (dus niet alleen maar hoofdvakken in de ochtend). 

 

 
4.2.3  ROOSTERS 
De leerkrachten vullen aan de hand van een, in het kernteam vastgestelde, urentabel de roosters in, aan 
het begin van schooljaar. De leerkrachten kunnen aan het begin van het schooljaar 2014 hun rooster zelf-
standig invoeren in ParnasSys. Hieronder volgt een overzicht van de hoeveel tijd die we besteden aan de 
vakken per groep. 
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Vak Waaronder: 
Groep 
1 

groep 
2 

groep 
3 

groep 
4 

Groep 
5 

Groep 
6 

groep 
7 

groep 
8 

          

Taal Woordenschat 3,5 3,5 4 4,5 4,5 4,5 4,75 4,75 
 Spelling         
 Grammatica         
 Taalbeschouwing         
 Voorlezen         
 werken aan de computer        
 Poëzie         
Lezen technisch lezen 2,25 2,25 4,5 4,5 3,5 3,5 2,5 2,5 
 begrijpend lezen         
 zelf lezen         
 werken aan de computer        
Schrijven Schrijven 1 1 2 2 1 0,5 0,5 0,5 
 fijn motorische activiteiten        
 Schrijfdans         
 typen op de computer        
Rekenen rekenen-wiskunde 2,5 2,5 5 5 5 5,25 5,5 5,5 
 Projecttaak         
 werken aan de computer        
Engels Miss Fiona 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
 eigen les 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 werken aan de computer        

Biologie 
nieuws uit de na-
tuur/leefwereld 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

 huisje boompje beestje        
Aardrijkskunde Topografie 0,5 0,5 0,5 0,5 1,25 1,25 1,5 1,5 
 thema's         
Geschiedenis Staatsinrichting 0,5 0,5 0,5 0,5 1,25 1,25 1,5 1,5 
 thema's         
Gymmen inclusief reizen 5,75 5,75 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Maatsch. Vorming Nieuws 1,75 1,75 1,25 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 
 Verkeer         
 geestelijke stroming        
 maatschappelijke verhoudingen       
 Burgerschap         
Gezond gedrag sociaal emotioneel 1,75 1,75 1 1 1 1 1 1 
 sociale redzaamheid        

 
seksuele voorlich-
ting         

Tekenen  1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Handvaardigheid Techniek 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Muziek  1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Pauze  1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 
          
Totaal  25,5 25,5 25,5 26 26 26 26 26 
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4.2.4 WEEKPLANNING 
De weekplanning is een vertaling van de uren per vak per groep naar de realiteit in de klas. Elke twee weken 
zijn de weekplanningen vooruit ingevuld zodat een invaller de klas kan overnemen. We werken met een gestan-
daardiseerde weekplanning zoals het voorbeeld hieronder. Per groep kunnen kleine verschillen mogelijk zijn. 
 
Onze weekplanning 
Weekplanning 2012-2013  |    groep.…    |    Lokaal…. 
Datum:     Leerkracht: 
Algemeen:         Klassendienst  
Pauze van     tot            
Zingen voor jarigen + trakteren van      tot         
Schooltijden van 8.30 tot 12.00 en 13.15 tot 15.15, op woensdag van 8.30 tot 12.30    
                                             Weeknummer: 

Maandag          Zorg 
08.30 
09.10  
10.30  
11.15  
13.15  
13.45 
14.30  
Opmerkingen/eigen activiteiten: 

 
Extra groep: 
Rekenen: 
Spelling: 
Lezen: 
Sociaal Emotioneel: 
Motoriek: 

 

Dinsdag  Zorg 
08.30 
09.10  
10.30  
11.15  
13.15  
13.45 
14.30  
Opmerkingen/eigen activiteiten: 

 
Extra groep: 
Rekenen: 
Spelling: 
Lezen: 
Sociaal Emotioneel: 
Motoriek: 

 

Woensdag       Zorg 
08.30 
09.10  
10.30  
11.15  
Opmerkingen/eigen activiteiten 

Extra groep: 
Rekenen: 
Spelling: 
Lezen: 
Sociaal Emotioneel: 
Motoriek: 

 

Donderdag  Zorg 
08.30 
09.10  
10.30  
11.15  
13.15  
13.45 
14.30  
Opmerkingen/eigen activiteiten: 

Extra groep: 
Rekenen: 
Spelling: 
Lezen: 
Sociaal Emotioneel: 
Motoriek: 

  

Vrijdag Zorg 
08.30 
09.10  
10.30  
11.15  
13.15  

Extra groep: 
Rekenen: 
Spelling: 
Lezen: 
Sociaal Emotioneel: 
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13.45 
14.30  
Opmerkingen/eigen activiteiten: 

Motoriek: 

 
 
 

+++ Extra werk +** Opmerkingen/aandachtspunten voor de volgende week 
Huiswerkspelling  
Huiswerk rekenen  
Huiswerk begrijpend lezen 
Pre-teaching huiswerk spelling op 
vrijdag meegeven. 
 
Op de kast liggen werkbladen en 
boekjes om mee te werken. Dit moe-
ten de kinderen maken, als ze klaar 
zijn met hun eigen werk! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

4.3  DIDACTIEK 

 
4.3.1 EFFECTIEVE INSTRUCTIES 
Leerkrachten geven les volgens het effectieve instructie model: 

• Terugblik 
• Oriëntatie 
• Uitleg 
• Begeleide inoefening 
• Zelfstandige verwerking 
• Evaluatie 
• Terug- en vooruitblik 

Om deze didactische vaardigheid goed te kunnen toepassen en het maximale rendement te behalen voor 
wat betreft  instructie aan kinderen en hen voorzien in hun onderwijsbehoefte,  hebben we vorig school-
jaar een cursus bij NTO Effect gevolgd.  Het uitvoeren van effectieve instructie moet desalniettemin ver-
sterkt en verankerd worden.  
 

4.3.2 DIDACTISCHE WERKPLANNEN 
Iedere leerkracht maakt twee keer per schooljaar een didactisch werkplan; namelijk aan het einde van het 
schooljaar samen met de nieuwe leerkracht van de volgende groep en in februari. Indien nodig worden 
tussentijds aanpassingen aangebracht en / of evaluaties uitgevoerd. 
* Groep 1 en 2 maken 3 didactische werkplannen: motoriek, rekenen en taal.  
   Groep 1  en begin groep 2 op basis van observaties / Bosos. Februari groep 2: op basis van Cito.  
* Groep 3 maakt twee/drie didactische werkplannen: rekenen en technisch lezen in  oktober, rekenen, 
technisch lezen en spelling in januari.  
* Groep 4  maakt drie didactische werkplannen: rekenen, spelling en technisch lezen. 
* Groep 5 t/m 8 maken vier didactische werkplannen: rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend le-
zen (eventueel een didactisch werkplan voor ww spelling apart) 
Overdracht: 
De leerkracht draagt de gemaakte, uitgevoerde en geëvalueerde didactische werkplannen en handelings-
plannen over aan de nieuwe leerkracht. De nieuwe leerkracht (indien nodig in overleg met de vorige leer-
kracht) maakt in oktober  de nieuwe didactische werkplannen aan de hand van de evaluaties van de oude 
didactische werkplannen. Belangrijk is dus dat bij de evaluaties de nieuwe stap vermeld wordt.   
 
Zorgniveaus: 

• Zorgniveau 1: regulier onderwijsaanbod in de groep 
• Zorgniveau 2: extra zorg in de klas / verlengde instructie /  individuele instructie / aanpassing 

leerstof kwantiteit / extra uitdaging 
• Zorgniveau 3: extra zorg zowel in de klas (zie zorgniveau 2) als buiten de klas: rt/leesbegeleiding 
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• Zorgniveau 4: Aanpassing leerstof kwaliteit (bijv. eigen leerlijn) en onderzoek en behandeling 
vanuit externe instanties.  

Alle zorgniveaus worden verwerkt in het didactisch werkplan. Valt een kind op meerdere vakgebieden 
binnen zorgniveau 3 / 4, wordt er óók een individueel handelingsplan gemaakt.  
 
 

4.3.3. RAPPORTEN 
Met het rapport willen we ouders, verzorgers en kinderen zo veel mogelijk informatie geven over de vor-
deringen en de ontwikkelingen op het gebied van leren en sociaal-emotioneel. Ons rapport geeft op een 
overzichtelijke manier aan hoe het kind op school functioneert. In het rapport wordt gewerkt met het in-
vullen van rondjes. Als het rondje is ingekleurd, dan is dat onderdeel beheerst. In het rapport wordt ver-
der nog gewerkt met de waarderingen: goed, ruim voldoende, voldoende, matig en onvoldoende. In groep 
1 krijgen de kinderen een geschreven rapport met woordwaarderingen. Tijdens de rapportgesprekken 
kunnen de ouders met de leerkracht spreken over het rapport. 
 

4.3.4 CORRECTIES 
Er zijn verschillende mogelijkheden waarop het werk van kinderen gecorrigeerd wordt.  

• De leerkracht loopt langs terwijl de kinderen aan het werken zijn en de leerkracht geeft de waar-
dering van het werk meteen aan door middel van een krul, een opmerking of een stikker. 

• De leerkracht geeft mondeling feedback terwijl hij/zij door de klas loopt. 
• Met een rode pen worden de fouten aangegeven door de leerkracht. 
• De kinderen kijken hun werk zelf na met een groene pen. 
• De kinderen kijken elkaars werk na met een groene pen. 
• Sommige leerkrachten kijken al het schriftelijk werk na en anderen doen alleen bepaalde taken. 
• Sommige leerkrachten zetten onder het werk alleen “gezien” en anderen noteren het aantal fou-

ten. 
Er is geen doorgaande lijn door de school. Er is wel behoefte aan afstemming en vaste afspraken vanuit 
een visie op het geven van feedback op schriftelijk werk. 

4.6 VEILIGHEID 
Om de veiligheid uit sociaal emotioneel en fysiek oogpunt vorm te geven en te garanderen hebben  we een 
veiligheidsbeleidsplan samengesteld waarin we uitleg geven over en ons verantwoorden over alle veilig-
heidsaspecten die ons aangaan. Ook behandelen we in het document hoe we zorg dragen voor de kwaliteit 
van de veiligheid. We streven na dat kinderen, ouders en personeelsleden in onze school Obs Jan Ligthart  
tevreden zijn over hun welzijn en welbevinden. Het doel is om de veiligheid van alle bij de school betrok-
kenen zo goed mogelijk te bevorderen en alle vormen van onveiligheid te voorkomen. Van alle mensen die 
verbonden zijn aan onze school, maar ook van alle mensen die van buiten de school zijn, maar wel werken 
met kinderen van onze school, wordt verwacht dat zij zich conformeren aan de gedragscodes en werken 
vanuit de afspraken die in dit veiligheidsbeleidsplan zijn gemaakt. Het veiligheidsbeleidsplan wordt ge-
schreven door de adjunct directeur, goedgekeurd door het kernteam en de MR van Obs Jan Ligthart en is 
vanaf dat moment 4 jaar geldig met een tussenevaluatie na 2 jaar. 
Er zijn verschillende gedragscodes in werking om veiligheid te bieden: 

• Gedragscode luizen. 
• Gedragscode rouwen. 
• Gedragscode medicijn verstrekken. 
• Gedragscode voorkomen van pesten en de aanpak van pesten. 
• Gedragscode om seksueel ongewenst gedrag te voorkomen. 
• Gedragscode om intimidatie te voorkomen. 
• Gedragscode omgaan met agressie en geweld. 

 
We hanteren heldere regels door de hele school. Deze regels en afspraken worden elkaar schooljaar geac-
tualiseerd door de werkgroep Sociaal Emotioneel en in de groepsmappen bewaard van de leerkrachten. 
We organiseren twee jaarlijks een ontruimingsoefening op beide locaties onder aanvoering van de werk-
groep Veiligheid. 
We hanteren ook voor de veiligheid een kwaliteitssysteem. 
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4.6.1 DE WERKGROEP VEILIGHEID 
De werkgroep Veiligheid bestaat uit minimaal 10 personeelsleden van Obs Jan Ligthart (per 50 kinderen 1 
BHV-er en per locatie 1 EHBO-er). De werkgroep wordt voorgezeten door de directeur, die tevens de pre-
ventiemedewerker is. De preventiemedewerker Veiligheid (de directeur) roept de leden bijeen voor mini-
maal 4 vergaderingen per schooljaar. 
De werkgroep Veiligheid 

• Verzorgt op elke locatie twee ontruimingen per schooljaar (1 ontruiming, die aan het begin van 
het schooljaar plaatsvindt wordt vooraf bekend gemaakt en 1 ontruiming aan het einde van het 
schooljaar is onverwachts). 

• Speelt een belangrijke rol en heeft taken bij onveilige incidenten en calamiteiten. 
• Verdeelt onderling taken en verantwoordelijkheden. 
• Controleert jaarlijks de schoolgebouwen op onveilige situaties. 
• Coördineert de afname van de RI en E. 
• Organiseert de BHV activiteiten en scholing. 
• Doet voorstellen aan het kernteam voor nieuw beleid of wijziging van protocollen. 
• Monitort dat de acties vanuit het Veiligheidsplan worden uitgevoerd. 
• Rapporteert aan het kernteam. 
• Maakt jaarlijks een anoniem verslag over fysieke veiligheidsaspecten. 
• Is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg Veiligheid en afname van metingen. 

 
De directie zorgt dat de leden van de werkgroep Veiligheid, middels de normjaartaak, uren krijgen voor 
nascholing en  de werkzaamheden als werkgroep en zij zorgt dat de werkgroep uit voldoende mensen be-
staat. 
 

4.6.2 DE WERKGROEP SOCIAAL EMOTIONEEL  
De werkgroep Sociaal Emotioneel bestaat uit minimaal 5 personeelsleden van OBS Jan Ligthart. De pre-
ventiemedewerker Sociaal Emotioneel is de adjunct directeur. De preventiemedewerker Sociaal Emotio-
neel (adjunct directeur) roept de leden bijeen voor minimaal 4 vergaderingen per schooljaar. 
 
De werkgroep Sociaal Emotioneel 

• Voorziet leerkrachten jaarlijks van nieuwe lesideeën en activiteiten. 
• Doet voorstellen aan het kernteam tot nieuw beleid of nieuwe protocollen op het gebied van Soci-

aal Emotioneel. 
• Begeleid jaarlijks de afname van ZIEN! en de sociogrammen. 
• Begeleid 2-jaarlijks de afname van WMKPO sociaal emotioneel in de bovenbouw. 
• Monitort dat acties vanuit het veiligheidsplan worden uitgevoerd. 
• Speelt een belangrijke rol en heeft taken bij onveilige incidenten en calamiteiten. 
• Verdeelt onderling taken en verantwoordelijkheden. 
• Rapporteert aan het kernteam. 
• Maakt jaarlijks een anoniem verslag over de sociaal-emotionele veiligheidsaspecten. 
• Is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg Veiligheid en afname van metingen. 

 
De directie zorgt dat de leden van de werkgroep Sociaal Emotioneel, middels de normjaartaak, uren krij-
gen voor nascholing en de werkzaamheden als werkgroep. Elk jaar ziet de directie er op toe dat de werk-
groep uit voldoende mensen bestaat. 

4.8 AANBOD NA SCHOOL 
Omdat wij te maken hebben met een populatie kinderen waarvan de ouders voornamelijk hoog geschoold 
zijn en we kinderen graag alle ontplooiing - en ontwikkelingskansen bieden die ze kunnen gebruiken zijn 
we voornemens om in de uren na school aanbod te gaan bieden. Het is een voornemen omdat we het be-
leidsplan gaan maken, maar wel afhankelijk zijn of de externe aanbieders hier aan mee gaan werken.  Het 
aanbod gaat over vakken die wij in de schoolgaande uren niet kunnen geven omdat ze niet ons curriculum 
staan, maar ook bedoelen we een breed aanbod dat verrijkend en verdiepend is voor de kinderen. Hierbij 
valt te denken aan schaken, breien, dansen, muziekles, Remedial Teaching, logopedie, huiswerkbegelei-
ding en meer zaken die we tijdens de schoolgaande uren niet aanbieden, maar waarvan we wel vermoe-
den dat het de kinderen meerwaarde biedt. We gaan dit aanbod niet in eigen beheer doen. We scheppen 
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de mogelijkheden en de randvoorwaarden. We stellen criteria vast welk aanbod wel of juist niet in aan-
merking komt en we zoeken de mensen die het kunnen gaan doen. Dit alles in overleg en eventueel in sa-
menwerking met SKM. 
Het beleidsplan ligt klaar om te worden uitgevoerd. We zijn echter niet toegekomen aan de uitvoering 
Aanbod na School. Omdat de huisvesting een jaar werd verschoven en pas in 2016 gerealiseerd zal wor-
den, ontbrak de noodzaak om veel druk te zetten op de uitvoering van Aanbod na School.  

4.9 KLASSENMANAGEMENT 
De leerkracht is de manager van de klas. Hij/zij maakt gebruik van organisatorische vaardigheden, zoals 
plannen, organiseren, coördineren, leidinggeven, controleren en het verzorgen van communicatie,  om 
voorwaarden te creëren en te handhaven waardoor instructies en leeractiviteiten waardevol en succesvol 
zijn. 
Klassenmanagement is een middel om een veilige omgeving te scheppen, waarin leerlingen actief, betrok-
ken met plezier en succes kunnen leren en zich ontwikkelen.  
Goed klassenmanagement zorgt voor een situatie waarin succesvol en opbrengstgericht onderwijs kan 
plaatsvinden. De leerkracht slaagt erin problemen te voorkómen. Hij heeft overzicht over de klas en kan 
zijn aandacht over meerdere zaken tegelijk verdelen. Bovendien is hij duidelijk, consequent en reageert hij 
evenwichtig. 
In goed klassenmanagement wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Leraren krij-
gen in hun klas te maken met leerlingen die verschillende mogelijkheden en behoeften hebben. Het onder-
wijs is zodanig georganiseerd dat alle leerlingen voldoende aandacht en tijd krijgen om te leren. Het is be-
langrijk dat leerlingen op school leren dat zijzelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Leren moeten 
ze zelf doen. Door hen verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces en leerresultaat raken ze be-
trokken en gemotiveerd. Klassenmanagement richt zich ook op het creëren van een positief werkklimaat. 
Door regels en afspraken te maken neemt de  leerkracht vooraf beslissingen om bepaalde gebeurtenissen 
te voorkomen. Hiermee schept de leerkracht duidelijkheid voor zichzelf en zijn leerlingen. De leerkracht is 
alert en consequent, hij is in staat om bij ordeverstoringen of pogingen daartoe direct in te grijpen. Hij is 
dus in staat om meerdere dingen tegelijk te doen: nieuwe stof uitleggen en correctief optreden; de voort-
gang van de les bewaken en leerlingen individueel helpen. In de kast van de leerkracht staan de klappers 
met leerlingengegevens. Er wordt nu ook in elke klas gewerkt met een extra map voor de toetsen. 
 

4.9.1 INRICHTING KLASLOKALEN 
Er zijn in de school geen vaste afspraken over de inrichting van de klaslokalen. Behalve voor het meubi-
lair, want in elke klas staat 1 hoge kast en 2 lage kasten en een instructietafel. Ieder bepaalt voor zich hoe-
veel werk van kinderen aan de muur hangt en hoe dat wordt opgehangen. Ook over de verzorging van de 
lokalen en de inzet van kinderen met betrekking tot opruimen zijn geen vaste afspraken of een door-
gaande lijn. We werken wel met opruimmomenten door de leerkrachten. De decoratiecommissie van de 
Ouderraad bepaalt en verzorgt de aankleding van de twee gebouwen rondom thema’s of seizoenen. Er is 
behoefte aan vaste afspraken over de inrichting van de lokalen, het decoreren van de school en het oprui-
men van de gebouwen omdat we ons realiseren dat dit van invloed kan zijn op hoe kinderen zich voelen 
en gedragen. 
 

4.9.2 DOORGAANDE LEERLIJN 
Een doorgaande leerlijn is eigenlijk niets anders dan de volgorde waarin leerstof is verdeeld over alle leer-
jaren. Het is belangrijk dat de leerling in zijn leerproces zo min mogelijk overlap, breuken of gaten ervaart. 
Van een doorgaande leerlijn wordt gesproken als de leerstof en het onderwijsresultaat van verschillende 
schooltypen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs) naadloos op elkaar aanslui-
ten.De eerste grote overgang in het onderwijs is die van groep 2 naar groep 3. Het verbeteren van de door-
lopende leerlijn zou de stap van groep 2 naar groep 3 kunnen verkleinen. Het vormgeven van een doorlo-
pende leerlijn taal en rekenen, zoals vastgelegd in het referentieniveau taal en rekenen, zorgt ervoor dat 
de vaardigheden van leerlingen worden verbeterd en dat de overgang tussen de verschillende onderwijs-
sectoren soepel verloopt. Een belangrijke taak van het primair onderwijs is de advisering naar het voort-
gezet onderwijs. De vraag is of de verdere schoolloopbaan van leerlingen in het verlengde van dit advies 
ligt. Naast advisering spelen ook andere factoren mee bij het verloop van de verdere schoolloopbaan. Uit 
onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat 25 procent van de leerlingen in het derde leerjaar van het 
voortgezet onderwijs niet meer op het niveau zit van het advies van het primair onderwijs (Bosch, Koner-
mann, de Wit, Rutten & Amsing, 2008). In onze school is het van belang dat we vanuit visie gaan kijken 
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naar de doorgaande leerlijnen van alle vakgebieden en tevens naar de aansluiting met het Voortgezet On-
derwijs. 

4.10 ZELFSTANDIG WERKEN 
Het thema zelfstandig werken heeft in het basisonderwijs nog altijd niet aan actualiteit ingeboet. Een 
school waarin kinderen zelfstandig kunnen werken, is wezenlijk voor het realiseren van basisonder-
wijs,zoals in de Wet op het primair onderwijs wordt bedoeld. Indien een uitgangspunt van deze wet, een 
ononderbroken ontwikkelingsgang van de leerling, daadwerkelijk in de klas gestalte moet krijgen, dan zal 
de dagelijkse klassenorganisatie zodanig moeten zijn ingericht dat zelfstandig werken mogelijk wordt. Op 
die manier kan tegemoet worden gekomen aan de eigen ontwikkelingsgang van kinderen. Tevens kan de 
noodzakelijke differentiatie ofwel het rekening houden met verschillen tussen leerlingen worden gereali-
seerd. Zelfstandig werken kent naast een  
organisatorisch aspect ook een aantal pedagogische doelstellingen die overeenkomen met de algemene 
doelstellingen van de Wet op het primair Onderwijs. 

4.11 PASSEND ONDERWIJS 
De kern van passend onderwijs is dat we kijken naar de mogelijkheden van een kind en wat er nodig is om 
een passend programma te bieden. Passend onderwijs geeft ons de verantwoordelijkheid om meer ruimte 
voor maatwerk te bieden en voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend onderwijs-
programma te bieden, zo nodig met extra ondersteuning. Als blijkt dat onze school de ondersteuning die 
een kind nodig heeft, niet kan bieden, moet een passende plek op een andere reguliere of speciale school 
gevonden worden. Op die manier moeten we ervoor gaan zorgen dat alle kinderen in de regio een passend 
aanbod krijgen. Onze school heeft de uitvoering van de wet Passend Onderwijs beschreven in het School 
Ondersteunings Profiel.  

4.12 ZORG EN BEGELEIDING 
Inspectienorm: De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en proce-
dures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van kinderen. 
 
 

4.12.1 TAAKVERDELING BINNEN ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING 
Binnen onze schoolorganisatie zijn de volgende personen en functies betrokken bij de leerlingenzorg: 
De leerkracht 

• Is primair verantwoordelijk voor de ondersteuning binnen de groep. 
• Maakt binnen de groepsorganisatie tijd vrij om kinderen te helpen en te begeleiden. 
• Heeft oog voor het belang van effectieve instructie en past dit toe. 
• Stelt didactische werkplannen op voor technisch en begrijpend lezen, taal/spelling, rekenen-wis-

kunde en een groepsplan gedrag. 
• Voert de didactische werkplannen uit binnen het klassenmanagement. 
• Stelt handelingsplannen op en voert ze uit. 
• Maakt handelingsplannen, al dan niet in overleg met de intern begeleider.  
• Is verantwoordelijk voor de handelingsplannen. 
• Brengt kinderen in tijdens de leerling-bespreking en zorgt zelf voor de administratie omtrent de 

leerlingen van zijn/haar groep in ParnasSys. 
• Communiceert met ouders over leerlingen. 
• Voert in principe zelf de oudergesprekken, maar kan daarbij collegiale hulp van de intern begelei-

der of andere groepsleerkracht vragen.  
• Verwijst in samenspraak met de intern begeleider de kinderen naar logopedie, fysiotherapie etc.. 

 
De intern begeleider (ib-er) 

• Maakt, samen met het kernteam, het beleid voor de leerlingenzorg. 
• Verwoordt dit zorgbeleid in het Schoolondersteuningsprofiel en het Schoolplan. 
• Bespreekt het beleid altijd met het team en stelt het vast in het bouwoverleg, centrale teamverga-

dering of tijdens een studiebijeenkomst. 
• Ondersteunt en bewaakt het beleid/proces van de leerlingenzorg op school. 
• Fungeert als vraagbaak/aanspreekpunt voor de leerkrachten. 
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• Maakt jaarlijks de toetskalender. 
• Maakt het rooster voor de groepsbespreking. 
• Maakt in samenwerking met de bouwcoördinator een jaarplanning voor de leerling-besprekin-

gen. 
• Is aanwezig bij de leerling-besprekingen tijdens (een deel van) de bouwvergadering. 
• Ondersteunt bij het opstellen van het didactische werkplan en evalueert de uitvoering daarvan. 
• Ondersteunt bij het opstellen van handelingsplannen en evalueert de uitvoering ervan. 
• Onderhoudt contacten met externe instanties zoals: speciaal basisonderwijs (SBO),, commissie 

leerlingenzorg (CLZ), partners voor educatieve dienstverlening, centrum voor jeugd en gezin 
(CJG), vertrouwensarts, huisartsen, school maatschappelijk werk (SMW). 

• Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen binnen de leerlingenzorg en houdt haar/zijn kennis 
op peil (d.m.v. bij- en nascholing en vakliteratuur). Dit na overleg met de directie. 

• Kan - op verzoek van groepsleerkrachten en/of ouders - betrokken worden bij gesprekken over 
specifieke zorgproblemen. 

• Zal bij hoge uitzondering de groepsleerkracht verlichten door het doen van nader onderzoek. 
• toetst individuele leerlingen met specifieke leer- en/of gedragsproblemen voor zover dit binnen 

haar/zijn mogelijkheden ligt. Voor dieptediagnose vindt, indien nodig, doorverwijzing plaats naar 
de CED, psychologen, artsen, etc..  

• Neemt deel aan de netwerken voor intern begeleiders. 
• Adviseert de directie inzake professionalisering en nascholing van leerkrachten op het terrein van 

de leerlingenzorg op groeps- en schoolniveau. 
• Kan de directie adviseren inzake teksten voor schoolplan, schoolgids en schoolondersteunings-

profiel, voor zover van toepassing op de leerlingenzorg. 
• Is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, d.w.z. bewaakt het beleid/proces op school. 
• Is de begeleider van de leerlingenzorg; geen remedial teacher. ondersteunt de leerkracht - indien 

nodig -  met het zoeken naar aangepast lesmateriaal.  
• Bezoekt en observeert, gevraagd en ongevraagd, de groepen en bespreekt de bevindingen met de 

leerkracht en eventueel de directie.  
 
Voor de begeleiding van de leerlingenzorg zijn minimaal vier werkdagen beschikbaar. 
De directie 

• Maakt samen met de intern begeleiders het beleid ten aanzien van de leerlingenzorg. 
• Schept voorwaarden zodat de zorg binnen de school goed uit te voeren is (tijd, ruimte, middelen). 
• Is eindverantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen de school.  

 

4.12.2  INSTRUMENTEN 
Elk kind verschilt in de manier van ontwikkelen en in het tempo waarin deze plaatsvindt. Daarom is het de 
taak van de school om het onderwijsaanbod zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van 
het kind, deze ontwikkeling op gang te houden en te stimuleren. Naast de wijze waarop het onderwijspro-
gramma wordt aangeboden, zijn er vele momenten in het schooljaar waarop de ontwikkeling wordt ge-
volgd, getoetst, geregistreerd en indien nodig wordt het didactisch handelen, de leerstof of de leertijd aan-
gepast. 
Elk schooljaar hanteren we een toetskalender waardoor duidelijk wordt welke toetsen worden afgeno-
men in welke periode van het jaar. 

4.12.2.1  DE TOETSKALENDER 
De IB-ers maken jaarlijks in juni de toetskalender voor het schooljaar daarna.  
 
Augustus  
Leerkrachten spreken de overdracht mondeling met elkaar door en leggen schriftelijk de afspraken vast. 
September  
- Vriendschapsverdragen worden gemaakt in de groepen en ook ingeleverd bij de IB-er. 
Individuele handelingsplannen worden ingeleverd bij de IB-er en besproken op kwaliteit. 
Oktober  
- Didactische werkplannen worden ingeleverd bij de IB-er en besproken op kwaliteit. 
- Groepsplannen sociaal-emotioneel worden ingeleverd bij de IB-er en besproken op kwaliteit. 
- Sociogram in ParnasSys wordt ingevoerd. 
- Overdracht van juli/augustus wordt opnieuw besproken.  
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November 
- Avi toetsen 
- Handelingsplannen evalueren, bijstellen en inleveren bij IB-er. 
- Handelingsplannen laten ondertekenen door ouders 
- Rapportgesprekken met ouders 
Januari 
- CITO oefenboekje groep 2 
- CITO M 2 t/m 8, DMT en Avi 
Februari 
- Didactische werkplannen evalueren, bijstellen en inleveren bij IB-er. 
- CITO Engels 7, 8 en fonemendictee. 
- Groepsplan sociaal-emotioneel evalueren, bijstellen en inleveren bij IB-er. 
Maart  
- VO gesprekken 
- Handelingsplannen evalueren, bijstellen en inleveren bij IB-er. 
- Rapportgesprekken met ouders. 
- Doublures in kaart brengen. 
April 
-Cito eind groep 8 
-Cito entree groep 7 
Mei 
Avi en DMT 
Juni 
- CITO E 2 t/m 8, Avi en DMT 
- Beslissen over doublures 
Juli 
- Rapportgesprekken met ouders indien nodig. 
- Leerkrachten spreken de overdracht mondeling met elkaar door en leggen schriftelijk de afspraken vast. 
 

4.12.3  GENORMEERDE TOETSEN 
 

CITO spelling Januari-juni Groep 3 tot en met 8 
CITO DMT Januari-juni Groep 3 tot en met 8 
CITO begrijpend lezen Januari-juni Groep 4 tot en met 8 
CITO rekenen Januari-juni Groep 3 tot en met 8 
CITO taal voor kleuters Januari-juni Groep 2 
CITO rekenen voor kleuters Januari-juni Groep 2 
CITO woordenschat Januari-juni Groep 3 tot en met 8 
CITO entree April Groep 6 en 7 
CITO eind April Groep 8 

 
We houden ons aan de afspraken binnen de Stichting Wijzer als het gaat om de afname van genormeerde 
toetsen. Deze afspraken worden in 2014 beschreven in de beleidsnotitie “Sturen op kwaliteit”.  
 

4.12.4  ONONDERBROKEN ONTWIKKELING 
Artikel 8 lid 1 van de WPO geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een onon-
derbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikke-
ling van de leerlingen.  
Op onze school geven we hieraan vorm door in principe alle kinderen van 4 jaar tot en met 12 jaar de ba-
sisschool te laten doorlopen in 8 leerjaren.  
 

4.12.5  NAJAARSKINDEREN 
De kleuters die 4 jaar worden in oktober, november of december en dus voor januari van het jaar daarna 5 
jaar worden gaan in over naar groep 2 en daarna, na een jaar, door naar groep 3. Er is sprake van over-
gang voor deze kinderen, tenzij de ontwikkeling aanleiding geeft en er argumenten zijn om een kind te la-
ten doubleren in groep 2. 
De najaarskinderen die doubleren (en dus een half jaar extra basisonderwijs ontvangen) krijgen in groep 
2 een handelingsplan zodat er in het onderwijsaanbod rekening gehouden wordt met zowel de gebieden 
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die extra stimulans en oefening nodig hebben als met de de extra uitdaging die ze misschien nodig hebben. 
Zo wordt beter ingespeeld op de onderwijsbehoefte die najaarskinderen hebben.  

 
4.12.6  GROEPSSAMENSTELLING 
De groepen 1-2 worden samengesteld aan de hand van een eerlijke verdeling jongens en meisjes, maar 
verder is de samenstelling nogal willekeurig omdat we de kinderen nog niet goed kennen. Vanaf groep 3 
worden bij ons de groepen definitief samengesteld en gaan deze groepen in principe met elkaar verder tot 
aan groep 8. Het is van belang dat we deze samenstelling zorgvuldig doen om te voorkomen dat er groe-
pen ontstaan die teveel van elkaar verschillen. We trachten zo veel mogelijk gelijkwaardige groepen sa-
menstellen om alle kinderen zoveel mogelijk dezelfde kansen te geven. 
Natuurlijk zijn we ons bewust van de aannames die we daarin doen en dat niet alles te voorspellen is. On-
danks dat wij  ook weten we dat er geen enkele garantie op de toekomst is, stellen we de groepen 3 samen 
op basis van de volgende criteria in volgorde van belangrijkheid: 

1- Onderlinge relatie in de groep. 
2- Gelijkmatige verdeling zorgleerlingen. 
3- Evenredige verhouding jongen en meisjes. 
4- Evenredige verdeling opleidingsniveau van de ouders. 
5- Gelijkmatige verdeling op werkhouding en zelfstandigheid. 
6- Vriendjes en vriendinnetjes zoveel mogelijk bij elkaar plaatsen. 
7- Neefjes, nichtjes, buren, tweelingen liever niet bij elkaar. 

Ook bij zij-instroom en in andere situaties waarbij we groepen moeten samenstellen, hanteren we deze 
criteria. 
 

4.12.7 OVERGANG EN DOUBLURE 
Inspectienorm: De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar. 
 
We hebben overgangscriteria vastgesteld. Een kind gaat over naar een volgend leerjaar als er aan een aan-
tal criteria is voldaan. Deze criteria zijn beschreven per leerjaar. Voor de bovenbouw moeten we dit nog 
doen.  Ieder kind is uniek en heeft recht om zich op zijn eigen wijze te ontwikkelen. Sommige kinderen la-
ten zich niet “vangen” in criteria. Harde overgangscriteria zijn handig, tenzij het kind er de dupe van dreigt 
te worden. Daarom moet elk kind apart bekeken worden welke beslissing juist is. 
 
Uitgangspunten bij doublure: 
• De school beslist over overgaan of doubleren. Voorafgaande aan de beslissing is de school wel overleg 

geweest met de ouders.  
• Het schoolbesluit wordt genomen door de leerkrachten(en) en de intern begeleider. 
• Bij doublure gaan we ervan uit dat er groei op kennis, vaardigheden en welbevinden is in het extra 

jaar. 
• Kinderen met een doublurejaar krijgen een apart handelingsplan met concrete doelen en ze worden 

nauwkeurig gevolgd en regelmatig wordt geëvalueerd of de verwachte groei plaatsvindt. 
• Een kind kan maximaal één keer in zijn basisschoolperiode doubleren. 
• Bij uitval op één van de vakgebieden spelling, lezen, rekenen bestaat de mogelijkheid om het kind bij 

dit vakgebied op het eigen niveau te laten werken. Dit gaat in overleg met de intern begeleider. 
• Op grond van intelligentie doubleren geen kinderen in de bovenbouw. Bij deze kinderen wordt een OP 

gemaakt, samen met de IB-er. 
• Bij langdurige uitval door ziekte of door een ernstig verstoorde thuissituatie, bij instroom vanuit het 

buitenland of van een andere basisschool, kan worden afgeweken van de criteria. 
• Vanaf groep 5 kan een kind alleen bij hoge uitzondering doubleren. 
• De consequentie van doublure kan zijn dat we kinderen eind groep 7 naar het Voortgezet Onderwijs 

laten gaan.  
 
In onze school zijn kinderen aanwezig die extra ondersteuning nodig hebben om het reguliere programma 
te kunnen volgen. Door goed in kaart te brengen welke ondersteuning zij nodig hebben en welke onder-
wijsbehoeften zij hebben, kunnen leerkrachten door middel van de didactische werkplannen, planmatig 
handelen in de klas. Door middel van de didactische werkplannen die in elke groep worden gebruikt en in 
sommige gevallen door middel van een individueel  handelingsplan verantwoorden de leerkrachten hun 
handelen en interventies.  
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4.12.8  PROTOCOLLEN EN PROCEDURES 
Om effectief onderwijs mogelijk te maken in de groepen zijn er nog nadere afspraken en protocollen nodig 
op het gebied van zorg en begeleiding. De protocollen worden door de IB-ers gemaakt. Daarna moeten de 
protocollen  besproken worden in de bouwvergaderingen en vastgesteld worden in het kernteam. 
 
 

4.12.9  VOLGEN 
Inspectienorm: De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de 
leerlingen. 
 
Daartoe hanteren we een gesprekkencyclus:  

• Op vier momenten in een schooljaar voeren de IB-er en de leerkrachten een gesprek over hun 
groep, de voortgang in de leerontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling  van de indivi-
duele leerling. De gesprekken cyclus start in augustus met een opstartgesprek, daarna volgt rond 
december een groepsbespreking, in februari vindt het CITO-gesprek plaats met de leerkrachten 
van alle groepen. De cyclus wordt afgesloten met een groepsbespreking aan het einde van het 
jaar.  

• Tussen deze vastgelegde gespreksmoment door, heeft elke leerkracht de mogelijkheid om op af-
spraak de IB-er te consulteren. 

• Daarnaast vinden er in de loop van het schooljaar 4 IB vergaderingen plaats waar de leerkracht 
door middel van de incidentmethode tips en adviezen van collega’s kan krijgen over hoe te hande-
len ten aanzien van bepaalde kinderen. 

• Ook vinden er 6  keer per jaar OndersteuningsTeamvergaderingen (OT) plaats. 
• De IB-er is aanwezig tijdens bepaalde bouwvergaderingen waar zorg en begeleidingsaspecten 

worden behandeld.  
• De IB-er onderhoudt de contacten met derden over de ontwikkeling van bepaalde kinderen. 

 
De leerkracht is als eerste verantwoordelijk voor de zorg en de begeleiding aan de kinderen in zijn/haar 
groep. De Intern Begeleider coördineert de zorg en begeleiding op school, is het eerste aanspreekpunt 
voor leerkrachten en onderhoudt contacten met externe instanties. 
 

4.12.10 EEN OP (ONTWIKKELINGSPERPECTIEF) 
Bij een te verwachten uitstroom lager dan eind groep 7, krijgt een kind een Ontwikkelings Perspectief. 
Hiervoor is minimaal een half jaar gewerkt volgens een individueel handelingsplan.  
Als een kind met een dyslexieverklaring een te verwachten uitstroom lager dan eind groep 7 heeft bij het 
vak rekenen en bij begrijpend lezen*  twee keer na elkaar een score D of E, dan wordt er een OP voor dit 
vak gemaakt.  Kinderen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden krijgen een OP als er in het vooraf-
gaande schooljaar minstens een jaar een individueel handelingsplan is uitgevoerd en geëvalueerd.  

• Bij een te verwachten uitstroom lager dan eind groep 7. Hiervoor is minimaal een half jaar ge-
werkt volgens een individueel handelingsplan.  

• Als een kind met een dyslexieverklaring een te verwachten uitstroom lager dan eind groep 7 heeft 
bij het vak rekenen en bij begrijpend lezen*  twee keer na elkaar een score D of E, dan wordt er 
een OP voor dit vak gemaakt.  

• Kinderen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden krijgen een OP als er in het voorafgaande 
schooljaar minstens een jaar een ihp is uitgevoerd en geëvalueerd.  

 
Geen OP: indien een kind een dyslexieverklaring heeft, krijgt het geen OP als de achterstand geldt voor de 
vakken technisch lezen en spelling. 
* Kinderen met een achterstand op technisch lezen, groter dan 1 jaar, maken de Citotoets begrijpend le-
zen, op hun leesniveau. De behaalde vaardigheidsscore wordt beoordeeld op de jaargroep waarin het kind 
zit.  
 

4.12.11 EEN IHP (INDIVIDUEEL HANDELINGSPLAN) 
• Kinderen met een verlengde kleuterperiode krijgen het laatste jaar in de onderbouw een ihp. 
• Kinderen die doubleren krijgen in dat jaar een ihp. 
• Kinderen die de minimale vaardigheidsgroei van Cito niet behalen (zie: Het evalueren van doelen 

in didactische werkplannen en handelingsplannen worden apart beschreven in het didactisch 
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werkplan. Je stelt dan dus een persoonlijk doel (op basis van de geëvalueerde inhoudelijke evalu-
atie), persoonlijke acties en later krijgt hij/zij een persoonlijke evaluatie.  

• Kinderen met een te verwachte uitstroom op niveau lager dan eind groep 8 en hoger dan eind 
groep 7 krijgen een ihp. Als ze kunnen worden beschreven in een didactisch werkplan bij de ver-
lengde instructiegroep is een ihp niet nodig. 

• Kinderen bij wie de te verwachte uitstroom nog niet duidelijk is, maar die in het huidige leerjaar 
een achterstand hebben van ongeveer een jaar krijgen een ihp. 

• Kinderen met een dyslexieverklaring, waarbij de behandeling is afgerond, krijgen de rest van hun 
basisschoolperiode een ihp voor spelling en/of technisch lezen. 

 

4.12.12  ONDERWIJS AAN LANGDURIG ZIEKE KINDEREN 
Artikel 9a WPO gaat over: Ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen.  
1. Bij het geven van onderwijs aan een leerling die is opgenomen in een ziekenhuis of die in verband met 
ziekte thuis verblijft, kan het bevoegd gezag van een school worden ondersteund.  
2. De ondersteuning bedoeld in het eerste lid, wordt verzorgd door:  
a. Een educatieve voorziening bij een academisch ziekenhuis of  
b. Een schoolbegeleidingsdienst als bedoeld in artikel 179. 
Indien de leerling is opgenomen in een ziekenhuis niet zijnde een academisch ziekenhuis dan wel indien 
de leerling in verband met ziekte thuis verblijft. 
 
Sinds 1 augustus 1999 zijn basisscholen zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan langdurig zieke kin-
deren. Een uitzondering hierop zijn kinderen die in een academisch ziekenhuis worden behandeld. 
Het gaat om kinderen die gedurende langere tijd in een ziekenhuis zijn opgenomen of langdurig ziek thuis 
zijn. Voor kortdurende ziekmeldingen kunnen de bestaande schoolafspraken worden gehandhaafd. 
Het is van groot belang, dat de school tijdens het ziek zijn contacten organiseert met het zieke kind. Het is 
natuurlijk belangrijk ervoor te zorgen dat het leerproces zo goed mogelijk doorloopt. Nog belangrijker is 
het gevoel van het zieke kind ‘erbij te blijven horen’. Dat kan op allerlei manieren plaatsvinden. Het zieke 
kind kan worden bezocht door de groepsleerkracht en klasgenoten en/of op bepaalde tijden volgens af-
spraak de school bezoeken. Als dit om medische redenen niet mogelijk is, kan er gebruik gemaakt worden 
van bijvoorbeeld. video-opnamen in de klas en/of thuis, telefonisch contact met klasgenootjes en eventu-
eel contact met behulp van e-mail en webcam. Het spreekt vanzelf, dat brieven, kaartjes en tekeningen een 
belangrijke rol spelen in het onderhouden van het contact tussen school en het zieke kind. Per situatie 
wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Veel hangt af van de medische behandeling en de draagkracht 
van kind, ouders en school. 
De school kan deze activiteiten natuurlijk alleen in goed overleg met de ouders van het zieke kind uitvoe-
ren. We realiseren ons, dat de ouders van een langdurig ziek kind een moeilijke periode doormaken en dat 
er op verschillende gebieden veel van hen wordt gevraagd. 
De procedure, die wij binnen onze school volgen om in zo’n geval beslissingen te kunnen nemen is als 
volgt: 

• Als duidelijk is, dat een leerling van onze school langer dan 2 weken in een ziekenhuis wordt op-
genomen of ziek thuis is, neemt de groepsleerkracht en/of de intern begeleider van de school con-
tact op met de ouders om de situatie door te spreken. 

• De groepsleerkracht(en) en de intern begeleider nemen in overleg met de directie en de ouders 
van het zieke kind het besluit wel of geen externe hulp van de schoolbegeleidingsdienst in te scha-
kelen. 

• De school ontwikkelt in overleg met de ouders een planmatige aanpak (wel of niet met externe 
begeleiding). 

• De school blijft verantwoordelijk voor de te ontwikkelen en uit te voeren aanpak. Tijdens het uit-
voeren van de aanpak vindt regelmatig overleg met de ouders plaats. 

 

4.12.13 ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT 
Wanneer kinderen onze school verlaten en zich vestigen op het voortgezet onderwijs, een school voor 
speciaal onderwijs of een andere basisschool, krijgt de ontvangende school een onderwijskundig rapport. 
In dit rapport wordt informatie verstrekt over het kind m.b.t. zijn leerresultaten, methodes, waarmee het 
kind heeft gewerkt en andere relevante gegevens. Voor het versturen wordt de ouders om goedkeuring 
gevraagd.  
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4.12.14 MELDCODE 
Wij hanteren de meldcode kindermishandeling volgens de landelijke afspraken vastgelegd. 
Kindermishandeling is volgens de wet: 
Elke vorm van voor de minderjarige, bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of 
seksuele aard, die de ouders, of anderen ten opzichte van wie het kind in een afhankelijkheidsrelatie staat, 
actief of passief  opdringen waardoor ernstige schade, nu of in de toekomst, aan het kind wordt/kan wor-
den berokkend.  
 

 
 
 

4.12.15 HOOG- EN MEERBEGAAFDEN 
Onze school behaalt al jaren hoge scores bij de Cito-toetsen. Daardoor staat het hele onderwijs al op een 
behoorlijk hoog niveau. Toch willen we voldoende uitdaging bieden aan: 
-Kleuters/jonge kinderen (groep 1-2-3) met een duidelijke  ontwikkelingsvoorsprong. 
-Kinderen (groep 4-8) die op meerdere terreinen een structurele hoge A scoren bij de CITO. 
De visie van obs Jan Ligthart is KIES: kwaliteit, ict, Engels en sport. Om die kwaliteit te kunnen waarbor-
gen, geven wij onderwijs op maat. Voor meer- en hoogbegaafde kinderen betekent dit dat er extra uitda-
ging en verdieping geboden wordt. Dit kaan in de klas zijn door de leerkracht zelf of dit kan in een extra 
groep zijn, buiten de klas. 
 

4.12.165   EXTRA GROEP 
Het doel van de extra groep is dat de leerlingen in contact komen met kinderen die op hetzelfde denkni-
veau zitten. Daarnaast krijgen de leerlingen extra uitdaging en krijgen ze opdrachten waardoor ze te ma-
ken kunnen krijgen met frustratie. In de extra groep kunnen onderwerpen aan de orde komen die niet 
passen in het curriculum van de school, maar waar de leerlingen uit de extra groep wel behoefte aan heb-
ben. 
Kinderen komen in aanmerking voor de extragroep als zij voldoen aan de criteria (zie bijlage 2) . De leer-
kracht bepaalt of de leerlingen uit zijn/haar klas aan de criteria voldoen. In overleg met de intern begelei-
der en begeleider van de extra groep wordt de leerling in de extra groep geplaatst. De leerkracht commu-
niceert dit naar ouders. 
De leerkracht blijft in de gaten houden of deze leerlingen aan de criteria blijven voldoen. Als dit niet het 
geval is, overlegt hij / zij met de intern begeleider of en wanneer hij uit de extra groep geplaatst wordt. De 
intern begeleider overlegt dit met de begeleider extra groep. De leerkracht communiceert dit naar ouders.  
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4.12.16  HANDELINGSGERICHT WERKEN 
Handelingsgericht werken gaat uit van zeven principes: 
1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal . (instructie, leertijd en uitdaging). 
2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school en de 
ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft. 
3. De leerkracht doet ertoe. De leerkracht is deskundig en bekwaam. Zij/hij kan afstemmen op de verschil-
len tussen de leerlingen en zo het onderwijs passend maken. 
4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind, 
maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders.  
5. Er is een constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief 
ligt bij de school.  
6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emo-
tioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen.  
7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over wie wat doet 
en wanneer.  
 

 
 
4.12.17  DE 1-ZORGROUTE 
De 1-zorgroute is uitgangpunt van de zorgstructuur. 
Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, school- en bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan 
de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van handelingsgericht 
werken met groepsplannen. Hierin is pro-actief handelen het uitgangspunt.  
 
4.12.17.1  OP GROEPSNIVEAU 
De cyclus van handelingsgericht werken wordt tenminste drie keer (bij ons op school twee keer. We 
wachten af hoe de inspectie dat beoordeelt, TS) per jaar door de leerkracht doorlopen en kent de volgende 
stappen: 
1. Evalueren en verzamelen van gegevens. 
2. Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
3. Het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften. 
4. Het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften. 
5. Opstellen van het didactisch werkplan en groepsplan. 
6. Uitvoeren van het didactisch werkplan en groepsplan.  
 
4.12.17.2  OP SCHOOLNIVEAU  
Elke school richt een ondersteunende structuur in, waarbij de leerkracht ondersteund wordt bij het door-
lopen van de cyclus van handelingsgericht werken: 
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• De duo-/parallelbespreking. 
• De groepsbespreking (met i.b.-er), ondersteuningsbehoeften van de leerkracht in kaart brengen.  
• De leerlingbespreking (bouwoverleg met i.b.). 
• De klassenconsultatie (door deskundige collega of i.b.-er).  

 
Hiernaast wordt van de directie onderwijsinhoudelijk leiderschap gevraagd.  
 
4.12.17.3  BOVENSCHOOLS NIVEAU 
Scholen, instellingen en professionals werken zodanig met elkaar samen dat er een integraal en passend 
arrangement is voor leerlingen en hun opvoeders die bijzondere ondersteuning nodig hebben. 
 

4.12.18  OVERDRACHT 
Voor de zomervakantie weet elke leerkracht in principe welke groep hij/zij zal krijgen na de zomervakan-
tie. Om een ononderbroken ontwikkelingslijn te garanderen, worden de overdrachtsgesprekken tussen de 
afnemende en de toeleverende leerkracht(en) voor de zomervakantie gehouden. Vroeger deden we deze 
gesprekken na de zomer, maar dat is gebleken, te laat. De ontwikkeling van een kind loopt door en het 
idee dat een leerkracht eerst de kinderen moet leren kennen alvorens hij/zij zorg kan bieden en in kan 
spelen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is inmiddels achterhaald. Meteen na de zomervakan-
tie moet een kind het onderwijs en de ondersteuning krijgen waar het behoefte aan heeft en die hij/zij no-
dig heeft. We hebben een tweede overdrachtsgesprek gepland, dat valt voor de herfstvakantie. Door deze 
twee momenten moet het mogelijk zijn om naar ouders en naar het kind te laten blijken dat de leerkrach-
ten voldoende dossierkennis hebben. 

4.13  OPBRENGSTGERICHT WERKEN 
“Obs Jan Ligthart heeft woelige jaren achter de rug. Met een volledig vernieuwde directie en twee nieuwe 
intern begeleiders zijn we thans voorbereid op de toekomst. We kijken vooruit en denken in kansen.”  
Dit citaat, waarmee het beleidsdocument “Obs Jan Ligthart Nu en in de Toekomst”, begint wordt aangege-
ven dat de school een slag naar de toekomst wil maken vanuit een moeilijke positie.  
 
 

 
 
4.13.1  ONDERZOEK 
Obs Jan Ligthart  is een school die al lang bekend staat om zijn hoge opbrengsten. De school kent een 
“goede” populatie en is ook een grote school met meer dan 400 leerlingen. De school verwacht ook nog 
verder te groeien. De school is gevestigd in twee locaties. In één locatie zit de onderbouw, in de andere lo-
catie zit de midden- en bovenbouw. Deze laatste locatie wordt gedeeld met een school van een andere de-
nominatie. Op termijn zal dit deel van Obs Jan Ligthart verhuizen naar een nieuw te bouwen school. De 
verwachting is dat het leerlingaantal nog verder zal groeien.  
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De school kent een groot team, waarbij de groep 45+ het sterkst vertegenwoordigd is. Het management-
team is in een vrij korte tijd totaal veranderd en kenmerkt zich door veel ambitie en veel kennis. Dit is 
goed terug te zien in de gedegen en duidelijke beleidsstukken.  
In het beleidsplan noemt de directie als kernprobleem: het opleidingsniveau van de ouders blijft gelijk, 
maar de opbrengsten nemen af. Hoe kunnen we deze neerwaartse spiraal keren?  
De directie heeft om deze vraag te beantwoorden gedegen onderzoek gedaan en de conclusies hiervan 
neergelegd in een aantal documenten. De conclusies zijn goed onderbouwd en op basis hiervan zijn duide-
lijke doelen geformuleerd. Deze doelen zijn duidelijk uitgewerkt en gekoppeld aan interventies.  
Bij deze SMART geformuleerde doelen is zichtbaar dat uitgegaan wordt van hoge ambities. De onderdelen 
Acceptabel en Realistisch lijken bij de eerste lezing te ambitieus, maar zoals in het vervolg zal blijken zijn 
deze doelen zeker haalbaar.  
De directie kiest voor een top-down benadering waar nodig en een bottom-up benadering waar dat moge-
lijk is. Overweging hierbij is dat bij een school met een heel groot team sturing duidelijk moet zijn. Teveel 
discussie leidt tot vertraging en vervaging bij het halen van de gestelde doelen.  
Als basis voor het succes van de plannen worden twee voorwaarden genoemd:  
• De veranderingsbereidheid van het team en commitment bij de schoolontwikkeling.  
• Een professionele cultuur binnen het team.  
 

4.13.1.1  HOEVER ZIJN WE MET OPBRENGSTGERICHT WERKEN 
• In voorwaardelijke zin richting een opbrengstgerichte cultuur is veel gerealiseerd.  
• Het eigenaarschap binnen deze ontwikkeling is per teamlid verschillend.  
• Er vindt binnen het team een verandering plaats van een gesloten naar een meer open cultuur.  
• Vooral de vakgebieden technisch en begrijpend lezen hebben een verbetering nodig 
• Uitvoering van het instructiemodel verdient meer eenduidigheid.  
• Didactische werkplannen zijn te weinig leidend voor het leerkracht handelen.  
• Het leerstofaanbod in de groepen 1/2 is niet voldoende.  
• Het aanbod voor de leerlingen op A-niveau is niet voldoende.  
• De implementatie van nieuwe methoden moet beter.  
• De zwakke aandachtsspannen van leerlingen is een belemmerende factor bij de instructie.  
• De opvoedingsachtergrond van leerlingen is soms een belemmerende factor bij de instructie in de 

groep.  

 
4.13.2 CITO EIND 
Inspectienorm: De resultaten van de leerlingen aan het einde van de basisschool liggen tenminste op het 
niveau dat op grond van de kernmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. 
 
Voor onze school betekent dit dat we in 2011 de populatie diepgaand hebben onderzocht en op basis 
daarvan onze ambitie hebben vastgesteld voor de hoofdvakken. 
 
 

 
 
De resultaten van onze school liggen boven de landelijke norm. Wel is een daling te zien en die is afgezet 
tegen het licht gestegen landelijk gemiddelde en afgezet tegen het percentage gewogen leerlingen relatief 
groter dan het absolute getal laat zien. 
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4.13.3  TAALRESULTATEN 
Inspectienorm: De taalresultaten van de leerlingen tijdens de schoolperiode en aan het eind van de basis-
school liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kernmerken van de leerlingen verwacht mag 
worden. Taal verdelen we in: technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. 
 

4.13 4  TECHNISCH LEZEN 
In de leerjaren 3, 4 en 5 liggen de opbrengsten boven de door de inspectie gestelde norm. In de leerjaren 3 
, 5 en 7 zien we een groei naar boven, waarbij de toename van het percentage A t/m C in leerjaar 7 opval-
lend is. In de leerjaren 4 en 6 is de trend dalend. Zowel in het A- B niveau als in het A-C niveau nemen de 
percentages af. Daarnaast is duidelijk dat de landelijke standaard vaak niet gehaald wordt. Bekend is dat 
op veel scholen met een zwakkere populatie leerlingen de opbrengsten technisch lezen vaak boven de 
75% A-C niveau liggen. 
 
 

Leerjaar 
2012-
2014 

gem.vs. insp.norm 

E3 36,3 33 
E4 57,9 56 
E5 85,2 71 

 
 M 

A-B 
Norm 50% 

E 
A-B 
Norm 50% 

M 
A-C 
Norm 75% 

E 
A -C 
Norm 75% 

Leerjaar 
3 

32 39 65 70 

Leerjaar 
4 

49 48 67 61 

Leerjaar 
5 

67 75 89 90 

Leerjaar 
6 

52 48 78 67 

Leerjaar 
7 

41 52 59 80 

ambitie 90 90 98 98 
 
 
Hieronder is de ontwikkeling van de niveaus binnen het huidige leerjaar 7 te zien 
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Te zien is dat de trend bij de laatste drie metingen oplopend is: dat betekent dat het percentage niveau A 
t/m C afneemt en het percentage niveau D-E stijgt. 

 
4.13.5  BEGRIJPEND LEZEN 
De inspectie hanteert voor het vakgebied begrijpend lezen alleen voor de groepen 5 en 6 minimumnor-
men. Leerjaar 5 scoort daar ruim boven, maar leerjaar 6 daarentegen scoort maar net boven de norm. Dit 
is terug te zien in de verdeling over de verschillende niveaus en de ontwikkeling daarbinnen. Ook de ont-
wikkeling van leerjaar 6 naar leerjaar 7 is niet optimaal: de groei is zeer beperkt. 
 

Leerjaar 
2012-2013 

gem.vs. insp.norm 

5 31,4 25 
6 33,3 32 

 
11/12  

A-B 
Norm 50% 

 
A-C 
Norm 75% 

12/13  
A-B 
Norm 5o% 

 
A -C 
Norm 75% 

   Leerjaar 3 91 100 
Leerjaar 3 91 100 Leerjaar 4 74 96 
Leerjaar 4 70 97 Leerjaar 5 71 95 
Leerjaar 5 78 93 Leerjaar 6 45 82 
Leerjaar 6 48 74 Leerjaar 7 49 76 
Leerjaar 7 53 81    
ambitie 90 98  90 98 

 
Wanneer we de opbrengsten van leerjaar 6 vergelijken met het jaar daarvoor (2011-2012) zien we het 
volgende: 
 

n leerj. 6 vs A % B % C At/mB At/mC 
54 M5 30,6 44% 33% 15% 78% 93% 
51 M6 33,3 24% 22% 35% 45% 82% 

 
We zien dat het percentage niveau C is toegenomen, maar dat dit vooral leerlingen zijn die eerst een A of B 
niveau hadden en er dus geen groei vanuit niveau D is. 
Hieronder is de ontwikkeling van het huidige leerjaar 8 te zien. 

 
Opvallend is de verschuiving tussen de resultaten in leerjaar 5 en 6. Het is bekend dat de normering van 
de toets in leerjaar 6 zwaarder is dan die van leerjaar 5, maar daar valt de verschuiving die hier plaats-
vindt niet geheel uit te verklaren. Tussen leerjaar 6 en 7 vindt een lichte groei van het percentage A-leer-
lingen plaats, maar verder zijn de verhoudingen stabiel. Het lukt dus niet om de C-leerlingen, de midden-
moot, omhoog te trekken. 
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4.13.6  SPELLING 
Het vakgebied spelling kent geen door de inspectie gestelde normen. Interessant is dit vakgebied wel om-
dat de ervaring leert dat elke gerichte inspanning binnen dit vakgebied snel resultaat laat zien. 
Leerjaar 6 laat hier een positieve ontwikkeling zien, maar leerjaar 7 echter niet. 
De resultaten liggen wat betreft de niveaus A en B iets boven de landelijke standaard. Het percentage A – C 
ligt ook hoger dan de landelijke standaard en benadert in enkele gevallen de schoolambitie. 
 
 
 

 M 
A-B 
Norm 50% 

E 
A-B 
Norm 50% 

M 
A-C 
Norm 75% 

E 
A -C 
Norm 75% 

Leerjaar 3 38 55 72 92 
Leerjaar 4 65 60 86 82 
Leerjaar 5 71 70 81 90 
Leerjaar 6 46 53 78 84 
Leerjaar 7 51 49 85 78 
Ambitie 90 98 90 98 

 
Ook hier is het interessant om te kijken naar de ontwikkelingen binnen een cohort. Hieronder is te zien 
dat in het huidige leerjaar 7 de niveauverdeling vanaf eind leerjaar 5 min of meer vast ligt.  

 
In de huidige groep 8 is te zien dat in de tweede helft van leerjaar 7 het percentage A sterk is toegenomen. 
Deze groei is voornamelijk gehaald uit het niveau B. De ondergrens niveau C heeft ook hier een stabiel 
niveau. 
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4.13.7  REKENEN EN WISKUNDE 
Inspectienorm: De rekenresultaten van de leerlingen voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode 
en aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van kenmerken van de 
leerlingen mag worden  verwacht.   
 
Binnen het vakgebied rekenen/wiskunde liggen de opbrengsten boven de door de inspectie gestelde nor-
men. In alle leerjaren liggen de opbrengsten ook boven de landelijke standaard. In enkele groepen wordt 
de door de school gestelde ambitie gehaald.  
Opvallend is de trend in leerjaar 5 en 7: een sterke beweging naar boven is zichtbaar. Ook hier laten leer-
jaar 6 en daarnaast leerjaar 4  een lichte beweging naar beneden zien.   
 
 

Leerjaar 
2012-2013 

gem.vs. insp.norm 

E4 63,3 61 
E5 86,3 78 
E6 93,6 89 

 
 

 M 
A-B 
Norm 50% 

E 
A-B 
Norm 50% 

M 
A-C 
Norm 75% 

E 
A -C 
Norm 75% 

Leerjaar 3 50 75 96 100 
Leerjaar 4 73 67 95 98 
Leerjaar 5 53 77 87 98 
Leerjaar 6 63 59 86 88 
Leerjaar 7 68 74 87 96 
Ambitie 90 90 98 98 

 
 
Wanneer we naar de ontwikkeling binnen het huidige leerjaar 7 kijken zien we dat de verhoudingen tus-
sen de verschillende niveaus vanaf leerjaar 5 vastliggen met een kleine groei aan de onderkant. 
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In de ontwikkeling van het huidige leerjaar 8 is de positieve ontwikkeling in leerjaar 7 goed terug te zien. 
Interessant is dan de vraag wat er in dat leerjaar gebeurd is. Interessant is om hier te analyseren op groep- 
en leerlingenniveau.   
 

 
 

4.14  OPBRENGSTEN VANUIT ZORG EN BEGELEIDING 
Opbrengsten bij de zorg- en begeleiding gaat over goede leerresultaten combineren met goede leerlingbe-
geleiding of leerlingenzorg.  Er bestaan drie kenmerken van goede zorg- en leerlingbegeleiding: 
 
a- De school behandelt en evalueert onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen systematisch. Systema-
tisch betekent een terugkerende volgorde van activiteiten en een opbouw in de tijd, zoals een PDCA-cyclus 
(plan-do-check-act). Bij leerlingenzorg gaat het om: 
 

• Waarnemen: evalueren en signaleren 
• Begrijpen: Onderwijsbehoefte benoemen en clusteren 
• Plannen: didactisch werkplan opstellen 
• Realiseren: uitvoeren didactisch werkplan 

 



54 
 

b- Ouders zijn als partners betrokken bij de zorg voor leerlingen/kinderen. Partner zijn betekent naast 
geïnformeerd worden, ook echt gehoord worden, kunnen meedenken over een passende zorgaanpak en 
daarin uitvoerend participeren.  
 
c- In de school is sprake van interne attributie. Dit betekent dat leerkrachten de oorzaken van succes en 
falen in zorg voor leerlingen toeschrijven aan zichzelf. Interne attributie motiveert het anders willen leren 
doen, omdat de eigen invloed wordt erkend op processen en resultaten. Er wordt bij ons op school niet 
gesproken over “dat kind kan het niet”, maar wel over “wat kan ik doen om dit kind iets te leren”.  
 
 
 

4.14. 1 LEERLINGEN MET EEN RUGZAK EN/OF SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTE 
 2013-

2014 
2012-
2013 

2011-
2012 

2010-
2011 

2009-
2010 

Doublures - 2 2 7 5 
Leerlingen met een actief dossier 129 129 129 108 109 
Een onderzoeks-of verwijzingstra-
ject 

? 27 17 25 24 

Een jaar kleuterverlenging ? 3 9 4 5 
Een rugzak 1 3 3 7 7 
Een verwijzing naar SO of SBO 1 2 0 4 2 
Dyslecten 9 9 6 6 6 
Kinderen met een OP 1 - - - - 
Leerachterstand woordenschat 64 - - - - 
Leerachterstand spelling 75 - - - - 
Leerachterstand DMT 75 - - - - 
Leerachterstand AVI 16 - - - - 
Leerachterstand rekenen 39 - - - - 
Leerachterstand begrijpend lezen 59 - - - - 
Aantal kinderen per 1 oktober 459 453 465 491 429 

 

4.15  OPBRENGSTEN SOCIAAL EMOTIONEEL 
Inspectienorm: De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat verwacht mag worden. 
 
We hanteren voor het aanbod Sociaal-emotioneel nog geen methode. We maken gebruik van leerkrachtaf-
hankelijke keuzes voor het aanbod. Op de roosters maken we tijd vrij voor gezond gedrag. Binnen deze 
tijd hebben de leerkrachten de vrijheid om hun aanbod in te zetten en dit toe te spitsen op de behoeften 
van de groep. 
 
We hebben in het veiligheidsplan de maatregelen omschreven die we inzetten om de sociale veiligheid te 
realiseren. De werkgroep sociaal-emotioneel coördineert en bewaakt de afspraken in de school die in het 
Veiligheidsplan gemaakt zijn voor: 

- Vriendschapsverdrag 
- Spreuk van de maand 
- Afname sociogram van ParnasSys 
- Lessen uit het Primaboekje voor groep 6,7,8 
- Take Care lessen voor groep 7 
- Project sociaal-emotioneel aan het begin van het schooljaar 
- Zien! als leerlingvolgsysteem inclusief groepsplannen 
- Regels van de school en klas 
- Opstekers en afbrekers 
- Pestprotocol 
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Als het nodig is, doen we elk schooljaar aanvragen voor kinderen om School Maatschappelijk Werk of ON-
DERWIJS DAT PAST ondersteund te kunnen worden. De IB-er spreekt voorafgaande aan een OT-vergade-
ring de kinderen door met de SMW-er. Op het OT wordt besproken welke ondersteuning nodig is en welke 
gegarandeerd kan worden. 
We kunnen ook projectaanvragen doen bij SME voor sociaal-emotionele begeleiding van een groep, in de 
vorm van een project “De leuke klas”.   
De opbrengsten sociaal-emotioneel voor de groepen 1 tot en met 8 moeten we nog inzichtelijk maken van-
uit ZIEN! Tot zo ver doen we het met de uitkomsten van de vragenlijsten sociaal-emotionele veiligheid 
voor alleen de bovenbouw vanuit WMK-PO.  
 

4.16 TUSSENOPBRENGSTEN EN EINDOPBRENGSTEN 
We hebben voor ogen dat de tussen- en eindopbrengsten omhoog gaan en minimaal liggen op het niveau 
dat verwacht mag worden op grond van de populatie. Op basis van de populatie zijn we ambitieus voor 
onze kinderen en streven zeker de volgende doelen na: we behalen op de CITO en de methodegebonden 
toetsen hoge scores: 45 % A, 45% B, 8 % C, 1 % D en 1 % E. 
 

4.17 VO ADVIEZEN EN DE HOUDBAARHEID DAARVAN 
De leerkrachten van groep 8 bereiden de VO adviezen voor samen met de IB-er. We hebben echter niets 
vastgelegd over de stappen die moeten worden gezet om tot en gedegen oordeel te komen. De overdraag-
baarheid van de procedure rondom advies en verwijzing naar VO is te leerkrachtgebonden. Dit zien we 
graag anders en gaan we aan werken. Omdat we onvoldoende zicht hebben op de kwaliteit van de VO ver-
wijzingen en de houdbaarheid daarvan en omdat inspectie dit aspect wel controleert, gaan we dit school-
jaar de adviezen en verwijzingen in kaart brengen en volgen volgens een vastgestelde procedure. 
 
 
VO adviezen van de afgelopen jaren 
 

 2012-
2013 

2011-
2012 

2010-
2011 

2009-
2010 

VWO 9 17 16 20 
HAVO-VWO 13 7 1 0 
HAVO 7 7 10 4 
VMVO/TL-HAVO 5 9 0 44 
VMBO/TL 2 0 8 4 
VMBO/GL-VMBO/TL 9 6 44 0 
VMBO/GL 0 0 0 0 
VMBO/KL-VMBO/GL 5 0 3 0 
VMBO/KL 4 1 6 1 
VMBO/BL-VMBO-KL 4 5 0 2 
VMBO/BL 1 2 1 1 
LWOO ? 0 4 1 
Aantal leerlingen 53 54 51 47 

 
 

4.18 BOSS = BETER OPLEIDING IN SAMENHANG EN SYNERGIE 
BOSS staat voor Beter Opleiden in Samenhang en Synergie. Dit staat voor een gesubsidieerde samenwer-
king tussen de PABO en Stichting Wijzer om studenten op te leiden in onze scholen. Daarvoor is meer no-
dig dan alleen een stageplek. Het gaat om de koppeling van opleiden in relatie tot opbrengstgericht wer-
ken of Passend Onderwijs. Voor onze school hebben we gekozen om de opbrengsten van de studievaardig-
heden van de kinderen te verhogen.  
 

DOELSTELLING: OPBRENGSTGERICHT WERKEN 
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In juni 2017 is het volgende bereikt: Het verhogen van de opbrengsten van de studievaardigheden van de 
kinderen van de groepen 7 bij de entreetoets naar een percentiel van 75 in 2017 en bij de kinderen van 
groep 8 bij de Eindtoets PO naar een percentiel van 90 in 2017. Dit bereiken we het verhogen van de leer-
krachtvaardigheden van de  leerkrachten van de groepen 3-8 en de studenten rondom het compacten, ver-
rijken en verdiepen van inhoud, didactiek en organisatie bij de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde, 
biologie en techniek. Bovendien bereiken we dit doel door binnen dit doel samen op te leiden met de 
PABO waarbij we nieuwe inzichten van studenten koppelen aan de ruime ervaringen van leerkrachten. 

 

 
 
 
 
 
 
BEHOREND BIJ DIT DOEL ZIJN DE GEWENSTE OPBRENGSTEN IN PERCENTIELEN: 
 
Entreetoets groep 7: 

Jaartal Gemiddeld percentiel 

2017 75 

2016 65 

2015 55 

2014 46 

2013 55 

2012 52 

 

Eindtoets groep 8: 

Jaartal Gemiddeld percentiel 

2017 90 

2016 80 

2015 70 

2014 62 

2013 58 

2012 60 

 
•••• percentielen entreetoets en eindtoets zijn NIET te vergelijken! 

 

Opbrengsten 
studievaardig

heden

verhogen

Leerkracht
vaardig

heden 
uitbreiden

Kennis en 
inzichten 

tussen jong 
en ervaren 

delen
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BEHOREND BIJ DIT DOEL ZIJN DE STUDIEVAARDIGHEDEN VAN DE KINDEREN: 
- leren plannen 
- Leren denken 
- Weten waar relevante informatie gezocht en gevonden kan worden 
- Informatie kunnen filteren 
- Informatie kunnen onthouden 
- Naslagwerken gebruiken 
- Slim internetgebruik 
- Kaarten lezen en gebruiken 
- Schema’s maken en lezen 
- Tabellen maken en lezen 
- Grafieken maken en lezen 
- Omgaan met studieteksten 
- Het leggen van verbanden 
- Het genereren van analyses en conclusies 
- Het activeren van voorkennis 

 

Met inhoud bedoelen we de inhoud van de lessen van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek. 
Als mede de doorgaande lijn van groep 3 tot en met 8. Deze inhoud staat in de methodes van aardrijks-
kunde en geschiedenis. Voor biologie en techniek moeten de leerlijnen in een doorgaande lijn ontwikkeld 
worden. De inhoud van deze vakken dient verrijkt, gecompact en verdiept te worden om tegemoet te ko-
men aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. 
Met didaktiek bedoelen we de verschillende werkvormen die gebruikt kunnen worden en vooral coöpera-
tief van aard zijn. Ook bedoelen we het gebruik maken van activerende didaktiek en effectieve instructies 
om tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. Hieronder vallen ook 
de manieren waarop de leerstof wordt verrijkt, gecompact en verdiept. 

 
Met organisatie bedoelen we gebruik maken van organisatiemodellen om de instructie, de verwerking en 
de evaluatie vanuit samenwerking of zelfstandigheid door de kinderen te laten plaatsvinden. De organisa-
tie van de leerkracht ondersteunt de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. Naast het organi-
seren van dit samenwerkend of zelfstandig werken en leren worden ook aspecten om dit te visualiseren 
bedoeld. 
 
Het uitbreiden van de leerkrachtvaardigheden betreft vooral de inhoud, de didaktiek en de organisatie 
van de lessen. De studievaardigheden van de kinderen worden aangeleerd door een integrale aanpak van 
de inhoud, de didaktiek en de organisatie van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en tech-
niek. 
 

DE WERKGROEP BOSS: 
De werkgroep bestaat uit 5 mensen en is verantwoordelijk voor de voortgang van het proces en het beha-
len van de doelstelling: 

• Titia Steenbergen, de ib-er die wordt vrijgesteld van lesgevende taken, neemt de coördinerende 
taak op zich, richt zich op inhoud, didaktiek en organisatie, alsmede op het begeleiden van de stu-
denten en de beginnend leerkracht. 

• Hanneke Klop, de ib-er wordt vrijgesteld van lesgevende taken en richt zich op inhoud, didaktiek 
en organisatie, alsmede op het begeleiden van de studenten en de beginnend leerkracht. 

• Rik van der Vaart neemt deel aan de werkgroep als ervaringsdeskundige op het gebied van lesge-
ven in studievaardigheden bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek.  

• Arianne Zonneveld, adjunct directeur van Obs Jan Ligthart is betrokken vanwege beslissingsbe-
voegdheid, continuïteit, borging in de organisatie, communicatie naar buiten en overleg met de 
stuurgroep. 

• Een student (3e of 4 jaars) die in een groep stage loopt en affiniteit heeft of deze ontwikkelt voor 
studievaardigheden bij de vakken, neemt deel aan de werkgroep om de ervaring mee te maken en 
daarvan te kunnen leren. Bovendien wordt inbreng op prijs gesteld.  

 
De werkgroep: 

- coördineert alle activiteiten 
- informeert de betrokkenen 
- organiseert bijeenkomsten 
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- verzorgt de planning 
- bedenkt oplossingen voor problemen 
- coacht leerkrachten 
- volgt de opbrengsten 
- initieert innoverende ideeën 
- enthousiasmeert leerkrachten 
- begeleidt (beginnende) leerkrachten 
- begeleidt studenten 
- onderhoudt contacten met de PABO 
- volgt de afspraken vanuit de overkoepelende stuurgroep van BOSS.  

De werkgroep is verantwoordelijk voor het verhogen van de opbrengsten van de studievaardigheden van 
de kinderen, voor de begeleiding van de leerkrachten, de student(en) en de beginnend leerkrachten (en). 
In den beginne specificeert de werkgroep zelf de taakverdeling onder de betrokken leden. 
 

4.19   TERUGKOPPELING RESULTATEN 
We koppelen op dit moment de resultaten van de kinderen op schoolniveau structureel terug naar de leer-
krachten. Leerkrachten weten hoe we er voor staan als school.  
We organiseren namelijk een structurele terugkoppeling naar de leerkrachten in de bouwen waarbij we 
twee keer per jaar de trends en analyses van de schoolresultaten bespreken in het team. De resultaten 
worden voorbereid door de IB-ers en besproken in de bouwen. De adjunct-directeur schrijft een protocol 
waarin staat hoe het proces en de afspraken rondom de structurele terugkoppeling worden vormgegeven. 
 

4.20 DE INSPECTIE EN DE OPBRENGSTEN VAN OBS JAN LIGTHART 
Op 23 mei 2014 heeft inspecteur R. de Lange onze school bezocht in het kader van een stelselonderzoek. 
Zijn bevindingen heeft hij genoteerd in een verslag dat in september 2014 naar het bestuur van Stichting 
Wijzer wordt verstuurd. Het verslag zal op de website van de inspectie toegankelijk worden gemaakt. In 
het kort komen de bevindingen op het volgende neer: 

- De beleidsdocumenten zoals het jaarplan, het jaarverslag, “Obs Jan Ligthart nu en in de toekomst”, 
veiligheidsbeleid en schoolplan van de school zijn in orde en van behoorlijke kwaliteit. 

- De school heeft een degelijke analyse laten maken en weet wara ze aan moeten werken. 
- De algemene doelen zijn SMART verwoord. 
- Het tempo van de ontwikkelingen zijn te traag. De school moet zich niet meer laten leiden door de 

zwakste schakel, maar doorpakken in tempo. 
- Het kernteam moet zeichzelf doelen stellen en de kwaliteit bepalen. 
- Topdown aansturen is een een school als Obs Jan Ligthart, van de omvang, niet te vermijden. 
- De opbrensten voor lezen en dan met name begrijpend lezen moeten omhoog. 
- De opbrengsten voor rekenen zijn in orde. 
- De school moet opletten omdat de opbrengsten van de CITO eind aan het afenemen zijn in de af-

gelopen jaren. 
- De leesmethode is niet goed ingevoerd. De implementatie verdient nog steeds aandacht. De werk-

groep lezen verricht nu goed werk. 
- De weekplanningen moeten verbeterd worden, want een invaller moet zien welke kinderen, 

welke onderwijsbehoefte hebben. 
- Het aanvankelijkk lezen bij de groepen ½ kan verbeterd worden omdat het atelige aanbod kan 

worden uitgbereid. 
- Het aanvankelijk lezen bij de groepen ½ verdient een stevige impuls. 
- De methode Kleuterplein bij de groepen ½ moet als basis dienen voor de didactische werkplan-

nen. 
- De leerlingpopulatie verdient meer op het gebied van lezen dan nu geboden wordt. 
- De didactische werkplannen dienen specifieker te worden en uniformiteit moeten worden nage-

streefd. 
- De school moeten eerder leerproblemen en specifieke onderwijsbehoeften signaleren. 
- De leerkrachten moeten het nut gaan inzien van opbrengstgericht werken. 
- De handelingsplannen moeten verbeterd worden. 
- De opzet, structuur en en de praktijk van de zorg en begeleiding zijn goed in orde. Nu moet de 

school doorpakken op leerkracht gedrag. 
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- De opbrensgetn sociaal emotioneel zijn in orde. 
- De school kan adaptiever omgaan met de lesuren en de roosters. 
- De school kan ambitieuzer worden als het gaat om de groei in de vaardigheidscores van de kin-

deren. 
- Er moet een leerlijn komen voor de extra groep en een protocol voor meer- en hoogbegaafden. 
- De trendanalyses en de dwarsdoorsnedes van de opbrensgetn van de school moeten in het kern-

team worden besproken en de uitkomsten met het team delen. 
- De school kan bij hun kwaliteitsbeleid specifieker de eigen doelsetllingen in kwaliteit neerzetten. 
De aangegeven punten van inspectie zijn opgenomen in de beleidskalender. 
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5  DE KWALITEIT VAN ONS PERSONEEL 
 

5.1  ASPECT PROFESSIONELE CULTUUR 
De zorg voor personeel is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. 
Op bovenschools niveau is het personeelsbeleid beschreven in het integraal personeelsbeleidsplan. Daarin 
is ook opgenomen op welke manier we de wettelijke eis vormgeven met betrekking tot evenredige verte-
genwoordiging van vrouwen in leidinggevende taken. 
Marzano c.s. geven aan, dat de factor ‘collegialiteit en professionaliteit’ dragend is voor schoolontwikke-
ling.  Op onze school streven we collegialiteit na, die zich uit in gedrag zoals door Fullan en Hargreaves 
omschreven: 

• Oprechte interacties, die beroepsmatig van aard zijn  
• Het openlijk met elkaar delen van successen, mislukkingen en fouten 
• Het tonen van respect voor elkaar 
• Het constructief analyseren en bekritiseren van praktijken en procedures. 

‘Levenslang leren’ geldt zeker voor de beroepsgroep van leraren. De ontwikkelingen en mogelijkheden 
volgen elkaar wat dat betreft in snel tempo op. Het is dus erg belangrijk de juiste keuzes te maken. Uit-
gangspunt bij die keuzes is het gezamenlijk vastgestelde beleid, zoals verwoord in dit schoolplan. Kenmer-
kend voor de wijze waarop professionalisering vormgegeven zal worden, is dat gebruik gemaakt wordt 
van ‘leren van en met elkaar’ rechtstreeks gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Dit kan invulling krijgen 
binnen het team, maar zeker ook in samenwerking met collega’s van andere scholen. 
 

5.1.1 SBL COMPETENTIES 
Er zijn landelijk door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) zeven 
competenties vastgesteld, die alle wezenlijke aspecten van lerarenbekwaamheid goed in kaart brengen: 
 
Inter-persoonlijke competent  
Leiding geven. 

• Zorgen voor een goede sfeer van omgaan met en samenwerking tussen leerlingen. 
Pedagogisch competent  

• Zorgen voor een veilige leeromgeving. 
• Bevorderen van persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling of: bevorderen van de ontwik-

keling tot een zelfstandige en verantwoordelijke persoon. 
Vakinhoudelijke en didactische competent 

• Zorgen voor een krachtige leeromgeving en bevorderen van het leren. 
Organisatorische competent 

• Zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer en structuur in de leeromge-
ving. 

Competent in het samenwerken in een team 
• Zorgen dat het werk afgestemd is op dat van collega’s 
• Bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie. 

Competent in samenwerken met de omgeving 
• In het belang van de leerlingen een relatie onderhouden met ouders, buurt, bedrijven en in-

stellingen. 
Competent in reflectie en ontwikkeling 

• Zorgen voor de eigen professionele ontwikkeling en de professionele kwaliteit van de be-
roepsuitoefening. 

 

5.1.2  PROFESSIONEEL GEDRAG 
De basis voor het slagen van veranderingen die leiden tot verbeteringen van het onderwijs dat wij kin-
deren bieden, is de professionele houding van het personeel. 
Onder professioneel gedrag verstaan wij in onze school: 

• Zich verantwoordelijk voelen voor de organisatie  
• Samen verantwoordelijk zijn 
• Innovaties en veranderingen worden gedragen door de meerderheid van het team. 
• We geven elkaar positieve feedback 
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• We durven elkaar aan te spreken op afspraken 
• We hanteren het principe van aanvaarde ongelijkheid 
• Er is sprake van teamwork 
• Meningsverschillend zijn niet bedreigen 
• We vermijden oud gedrag 
• We doen aan collegiale consultaties 
• De actuele missie/visie vormen uitgangspunt voor ons handelen. 
• We gaan gezamenlijk voor de missie en dragen samen het onderwijs. 
• Best practice van anderen is interessant 
• We zijn oplossingsgericht en spreken in oplossingsgerichte termen. 
• We zijn innovatief 
• De juiste dingen worden op de juiste toon, op de juiste plek besproken 

 
De afgelopen drie jaar hebben zich mutaties voorgedaan in het personele bestand: 

• 3 leerkrachten zijn met vervroegd pensioen gegaan. 
• 2 onderwijs ondersteuners zijn binnen de Stichting Wijzer op andere scholen gaan werken. 
• 1 conciërge heeft in een andere beroepsgroep een baan aanvaard. 
• 3 leerkrachten zijn vrijwillige bij andere scholen gaan werken. 
• 1 IB-er is naar een andere school gegaan. 
• 1 leerkracht is vrijwillig gestopt met werken. 
• 1 leerkracht is verhuisd naar een andere stad. 
• 1 adjunct directeur is directeur geworden op een school bij een ander bestuur. 
• Er is een nieuwe adjunct aangenomen in augustus 2011. 
• Er is een nieuwe IB-er sinds maart 2013. 
• Er zijn 2 nieuwe leerkrachten aangenomen. 

  

5.1.3  DE DIRECTIE 
De directie bestaat uit Jack Holten, sinds maart 2009 de directeur en Arianne Zonneveld, sinds augustus 
2011 de adjunct directeur. 

 
5.1.4 DE GROEPSLEERKRACHTEN 

1- Angelique v/d Maarel       
2- Ans Pladdet      
3- Antoinet de Valk         
4- Barbara Griffioen   
5- Conny van Vugt      
6- Corine Bruins     
7- Ellen Zantvoord     
8- Erica Vermeer    
9- Erna Kuypers       
10- Fifi Troenodjojoto 
11- Hans Veringmeier 
12- Hetty van Dijke      
13- Ineke Valk       
14- Ivonne Janiczek       
15- Jeannette Hartog    
16- Jenny de Koster         
17- Karin Dubbeldam     
18- Karin Hoogerbeets    
19- Karin Huijsman       
20- Lidwien Kalis 
21- Liesbeth Lehr     
22- Machiel Groeneveld    
23- Madeleine Fontijne    
24- Margo Donkersloot    
25- Marion Dumont    
26- Martin Daalmeijer   
27- Monique Mostert    
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28- Nico de Vries      
29- Patricia Visscher     
30- Rik van der Vaart   
31- Ron Willems        
32- Yvette Goossens    

 
5.1.5  DE INTERN BEGELEIDERS  
Hanneke Klop en Titia Steenbergen zijn als intern begeleiders elk twee dagen verantwoordelijk voor de 
leerlingenzorg. Hanneke werkt elke maandag en donderdag aan zorgtaken, Titia verdeelt haar zorgtaken 
naast de lesgevende taken (o.a. de extra groep) op woensdag, donderdag en 24 vrijdagen.  

 
5.1.6 DE VAKLEERKRACHT ENGELS 
Fiona Slager is onze native speaker en zij verzorgt de lessen Engels voor al onze kinderen. Twee keer in de 
week voor de groepen 1 en 2, één keer in de week voor de overige groepen. Bovendien ondersteunt zij de 
leerkrachten bij de uitvoering van hun Engelse lestaak. 

 
5.1.7  DE VAKLEERKRACHT GYMNASTIEK 
Drie dagdelen beschikt onze school over vakleerkracht Marina Frajtak voor de gymlessen. De tweede gym-
les wordt door de groepsleerkrachten gegeven.   

 
5.1.8 DE ICT-MEDEWERKER 
De ICT-medewerker van onze school is Hakki Kaplan.  
Hij is elke maandag belast met de technische en praktische ondersteuning op ICT-gebied.  

 
5.1.9 DE ONDERWIJSASSISTENT 
Onze school heeft dit schooljaar de beschikking over één onderwijsassistent: Saskia Burggraaff.  
 

5.1.10 DE CONCIËRGE  
De school heeft drie ochtenden in de week een betaalde conciërge. De heer Aat Ouwendijk verricht vooral 
werkzaamheden voor de locatie Goudsesingel. Binnen haar takenpakket tot en met vorig schooljaar had 
ook onderwijsassistent Saskia Bruggraaff enkele conciërgetaken. Ook dit schooljaar wordt Saskia voor 
conciërgetaken ingezet. Een betaalde conciërge voor beide locaties elk staat op ons verlanglijstje. 

 
5.1.11  BOUWCOÖRDINATOREN 
In de organisatiestructuur is de school verdeeld in bouwen. Elke bouwvergadering wordt voorgezeten 
door een bouwcoördinator. Hetty van Dijke is de bouwcoördinator van de onderbouw, Marion Dumont en 
Karin Hoogerbeets zijn de bouwcoördinatoren van de middenbouw en Antoinet de Valk is de bouwcoördi-
nator van de bovenbouw. De bouwcoördinatoren zijn samen met de verantwoordelijk voor de dagelijkse 
organisatorische zaken die de groepen aangaan. Ook denken zij op beleidsmatig gebied mee op schoolni-
veau. 

 
5.1.12  DE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
De school heeft drie ochtenden in de week de beschikking over een administratief medewerker: Elma 
Dieckman. Zij ondersteunt de directie bij de uitvoering van administratieve werkzaamheden. 

 
2.1.13  DE STAGIAIRES 
Onze school biedt opleidingsplaatsen aan stagiaires van de PABO (Pedagogische Academie voor Basison-
derwijs) Hoge School Rotterdam en de MBO-opleiding SPW (middelbare beroepsopleiding voor Sociaal 
Pedagogisch Werk). De PABO leidt studenten op tot leerkracht en de opleiding SPW tot o.a. onderwijs- en 
klassenassistent. Dit schooljaar hebben we geen aanmeldingen gekregen. Het kan voorkomen dat lopende 
een schooljaar stagiaires zich nog melden voor een stageplaats. 

 
5.1.14 DE ORGANISATIESTRUCTUUR 
De organisatiestructuur is zo plat mogelijk om bottum up beleidsvorming tot stand te laten komen. De 
bouwen en de werkgroepen bereiden beleid voor. In het kernteam worden de beslissingen genomen. Het 
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kernteam bestaat uit 2 directieleden, 2 IB-ers en 4 bouwcoördinatoren: 1 voor de bovenbouw, 2 voor de 
middenbouw en 1 voor de onderbouw. 

 
5.1.15 DE VERGADERFREQUENTIE 

• Elke maandagmiddag is directieoverleg; 
• Kernteam vergaderingen op donderdagmiddag van 16.00-17.15 uur. 
• Er is 30 uur ingepland voor bouwvergaderingen van de onder-, midden- en bovenbouw 
• Er is 30 uur ingepland voor paralleloverleg tussen collega’s van parallelklassen. 
• Er is 30 uur ingepland voor duo-overleg tussen collega’s van dezelfde groep. 
• Er zijn leerlingenbesprekingen en IB vergaderingen ingepland die zijn gekoppeld aan bouwverga-

deringen. 
• Er zijn ongeveer 8 centrale teambijeenkomsten (ook wel studiedagen genoemd) per schooljaar. 
• De intern begeleider heeft minstens twee individuele leerling-besprekingen met de groepsleer-

kracht. 
• 7 MR vergaderingen 
• 7 OR vergaderingen 
• Werkgroepoverleggen 
• Commissie-overleg 

 

5.1.16   WERKGROEPEN 
We  werken  met een paar werkgroepen: 

• Lezen: heeft tot doel de implementatie en borging van afspraken van de methode Strategisch le-
zen. 

• Onderbouw: heeft tot doel de implementatie en borging van de afspraken van de methode Kleu-
terplein. 

• Taal en spelling heeft tot doel de implementatie en borging van de afspraken van de methode 
voor taal en spelling. 

• Rekenen: heeft tot doel de implementatie en borging van afspraken van de methode Wereld in 
Getallen. 

• Veiligheid: heeft tot doel de fysieke veiligheid op school te bewaken door de maatregelen die in 
het beleidsplan staan.  
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• Sociaal-emotioneel: heeft tot doel de sociaal-emotionele veiligheid bewaken volgens de maatrege-
len uit het veiligheidsplan. 

• Techniek: heeft tot doel dat de technieklessen door de leerkrachten kunnen worden uitgevoerd 
volgens een doorgaande lijn in de school. 

• Stichting Wijzer: deelnemen aan en een bijdrage leveren aan de praatgroepen over beleid van de 
Stichting Wijzer. 

• ICT aangelegenheden: houdt zich bezig met het oplossen van alle ICT problemen die de hardware 
en de software betreffen. Ook bedenkt de werkgroep innovatie plannen en de financiering daar-
van. 

De werkgroepen bestaan uit leerkrachten en in sommige gevallen een directielid. De werkgroepen werken 
zelfstandig, voeren hun taken uit en rapporteren aan het einde van het schooljaar aan de directie en het 
kernteam. 
 

5.1.17 COMMISSIES 
Naast de werkgroepen werken we ook met commissies. Aan het begin van het schooljaar worden de com-
missieleden benoemd. De commissies worden bemand door leerkrachten en ouders (van de ouderraad). 
In de eerste ouderraadvergadering worden de activiteiten van de commissies besproken en vastgesteld. 
Er wordt gewerkt volgens het Protocol Commissies. 

• Elke commissie bestaat uit teamleden (minstens één van elke locatie) en ouders (vanuit de 
ouderraad).  

• Tijdens de eerste commissievergadering moeten alle commissieleden aanwezig zijn. 
• De commissie maakt een voorstel.  
• Teamleden en ouders kunnen vooraf gevraagd of ongevraagd per e-mail of mondeling sug-

gesties inleveren bij de commissieleden. 
• Het voorstel wordt per e-mail aan de achterban (team en ouderraad) overhandigd.  
• De achterban krijgt een week om schriftelijk op het voorstel te reageren.  
• Het voorstel wordt vervolgens definitief vastgesteld in de commissievergadering, rekening 

houdend met de ingebrachte suggesties. 
• De taken worden binnen de commissie verdeeld en vastgesteld. 
• Het definitieve, goed uitgewerkte voorstel gaat per e-mail naar het team en ouders (achter-

ban). 
• De commissie zorgt voor een activiteitenplanning (draaiboek). 
• De commissie zorgt voor een begroting. 
• De commissie zorgt voor public relations (oudernieuwsbrief, website en eventueel de regio-

nale pers) 
• De commissie evalueert de activiteiten intern en met de achterban (team/OR). 
• Het draaiboek wordt opgeslagen in de map van de ouderraad (personeelskamer Plein 

Emaus). 
• De commissie zorgt voor financiële verantwoording aan OR penningmeester. 
• Commissieleden kunnen contactouders inschakelen voor het benaderen van hulpouders. 

 

5.1.18  BOUWEN EN KERNTEAM 
De school is verdeeld in drie bouwen: 

• De onderbouw wordt geleid door Hetty van Dijke. 
• De middenbouw wordt geleid door Marion Dumont en Karin Hoogerbeets 
• De bovenbouw wordt geleid door Antoinet Valk 

De bouwcoördinatoren, de intern begeleiders en de directie vergaderen in het kernteam en nemen daar 
de meeste beslissingen die de school aangaan. Beslissingen over personeel worden door de directie geno-
men. 

5.2  NASCHOLING EN BEKWAMEN 
 

5.2.  DE GESPREKKENCYCLUS 
De gesprekkencyclus wordt uitgevoerd voor alle personeelsleden (Op en OOP). Voorafgaande aan het 
functioneringsgesprek of het beoordelingsgesprek met de leerkrachten Observeert de directeur of de ad-
junct-directeur het werken met de kinderen in de klas. Een functioneringsgesprek vindt jaarlijks plaats en 
een beoordelingsgesprek vindt tweejaarlijks plaats. 
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5.2.2  KLASSENCONSULTATIES 
De directie bezoekt elk schooljaar alle groepen een keer. Dit bezoek duurt maximaal een dagdeel. Er wordt 
gekeken naar didactische, pedagogische en organisatorische aspecten en de uitvoering van speerpunten 
van beleid. Aan de hand van een kijkwijzer wordt verslag gemaakt van het bezoek en achteraf wordt op 
het bezoek gereflecteerd in het kader van functioneren.  
Leerkrachten worden in staat gesteld om in overleg met elkaar, collegiale klassenconsultaties uit te voe-
ren. De adjunct directeur vervangt in de groep waarvan de leerkracht zijn/haar collega gaat bezoeken. De 
collegiale klassenconsultatie wordt uitgevoerd in het kader van bekwamen in een bepaald vakonderdeel. 
De inhoud en de afspraken verzorgen de leerkrachten onderling. De verwerking van de consultatie wordt 
vastgelegd, middels een verslag, in het bekwaamheidsdossier van de persoon die om de consultatie vroeg. 
 

5.2.3  POP 
De OP-ers en de OOP-ers schrijven naar aanleiding van de doelen over het functioneren een Persoonlijk 
Ontwikkelings Plan. De doelen kunnen gehaald worden uit het verslag van het functionerings- en/of be-
oordelinggesprek. In dit plan worden de doelen rondom kennis, vaardigheden en vakbekwaamheid nader 
uitgewerkt op inhoud en in een tijdspad weggezet. Elke collega werkt zelfstandig aan zijn/haar ontwikke-
ling. Deze is niet afhankelijk van scholing uit het nascholingsplan van de school of de Stichting Wijzer. Ei-
gen initiatieven om zich verder te bekwamen behoren tot een ieders eigen verantwoording om zich te ont-
wikkelen binnen de functie. 
 

5.2.4  NASCHOLINGSPLAN 
De nascholingsplannen zijn verwoord in het Scholingsplan 2012-2015.  
De nascholingsactiviteiten staan in relatie tot het beleidstuk “Obs Jan Ligthart, nu en in de toekomst”. We 
werken onder andere aan de ontwikkeling van de school door het bekwamen van personeel. Teamscho-
ling heeft daarom prioriteit op individuele scholing. Individuele nascholingsaanvragen worden door de 
directie beoordeeld. De aanvragen moeten binnen het Jan Ligthartprofiel passen en aansluiten bij het per-
soonlijk ontwikkelingsplan (POP) van collega’s. Obs Jan Ligthart heeft een groot team. Niet alle aanvragen 
kunnen worden gehonoreerd. In dat geval moeten collega’s een beroep doen op eigen budget of externe 
bronnen (zoals lerarenbeurs). 

5.2.4.1  NASCHOLING PARNASSYS 
Het doel van het ParnasSys leerlingvolgsysteem is dat alle onderwijs gerelateerde gegevens in de database 
van ParnasSys komen te staan. 

5.2.4.2   NASCHOLING SOCIAAL EMOTIONEEL 
Wij gebruiken de methode ZIEN! die de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen systematisch in 
kaart brengt. Het is een webbased pedagogisch expertsysteem dat zicht geeft op de eventuele ondersteu-
ningsvragen van leerlingen en groepen betreffende de sociaal-emotionele ontwikkeling. ZIEN! verbindt 
aan een ingevulde vragenlijst indicatie-uitspraken die de leerkracht helpen om het gedrag van het kind of 
van de groep te begrijpen. Het zijn uitspraken die verder gaan dan een symptoombeschrijving. Dat maakt  
ZIEN! uniek. Concrete doelen en handelingssuggesties per indicatie-uitspraak helpen de leerkracht om een 
leerling of de groep gericht en planmatig te ondersteunen. ZIEN! is meer dan volgen! ZIEN! ondersteunt 
het hele proces van signaleren tot handelen. Stapsgewijs worden de onderdelen van ZIEN! ingevuld zodat 
we een totaalbeeld krijgen van alle kinderen. Dat laatste kan leiden tot een individuele of groepsaanpak in 
de klas. Het invoeringstraject duurt drie jaar. 

5.2.4.3  NASCHOLING BHV EN EHBO 
Vanuit het taakbeleid werken we met een werkgroep Veiligheid. In deze werkgroep zitten alle mensen bij 
ons op school die een BHV en/of EHBO diploma hebben. Op de Goudsesingel hebben we 7 BHV-er en 1 
EHBO-er. Op Plein Emaus hebben we ook 7 BHV-ers en 1 EHBO-er. Deze werkgroep verzorgt alle aspecten 
rondom veiligheid op de locaties zoals: het bijhouden van de EHBO dozen tot en met de contacten met de 
brandweer als er ontruimd moet worden.  

5.2.4.4  NASCHOLING VERTROUWENSPERSONEN 
De twee vertrouwenspersonen van de school volgen de landelijke cursus. 
De vertrouwenspersonen zijn  Ron Willems en Monique Mostert. 
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5.2.4.5  STUDIEDAGEN 
Elk schooljaar worden studiebijeenkomsten gepland voor het team. Deze bijeenkomsten noemen we stu-
diedagen en zijn gepland tijdens de regulieren schooltijden of in de avond.  
De thema’s voor de studiebijeenkomsten sluiten aan bij de beleidsvoornemens van de school die beschre-
ven staan in het schoolplan en in “Obs Jan Ligthart nu en in de toekomst”.  

• Passend onderwijs 
• Opbrengstgericht werken 
• Ondersteuningsprofiel 
• Rapporten 
• Website 
• Evaluatie van voorgenomen doelen, werkgroepen en commissies 
• Analyse van opbrengsten 
• Zorg en begeleiding 
• Formatie, jaarplan en jaarverslag 

5.3  WERKDRUKBELEID 
 

5.3.1. OPBOUW VAN HET TEAM 
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5.3.2 NORMJAARTAAK 
Het uitgangspunt bij ons taakbeleid: een normjaartaak van 1659 uur en een lesgebonden tijd van 930 uur. 
Dit laatste geldt voor fulltime personeelsleden. De verdeling is als volgt: 
 
0930 uur lesgeven      055% 
0324 uur voor alle groepsgebonden zaken     020% 
0242 uur voor schooltaken en persoonlijke taken   015 % 
0165 uur deskundigheidsbevordering     010% 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1659 uur in totaal       100% 
 
Voor de voorbereidingen en nazorg rekent Obs Jan Ligthart met 35% norm van het totaal aantal uren. De 
aanbeveling van de Stichting Wijzer ligt tussen de 30%-40% en is door de directie vrij te kiezen. 
 

5.3.2.1 VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN: 
Bij een leeftijd van 50+ wordt 5 % in mindering gebracht op de uren (Stichting Wijzer: 0%-5%). 
Bij een leeftijd van 58+ wordt 10% in mindering gebracht op de uren (Stichting Wijzer 5%-10%) 
Als het een beginnend leerkracht betreft (1e jaar) wordt 50% in mindering gebracht op de uren (Stichting 
Wijzer 10%-50%) 
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Met deze percentages voor verzachtende omstandigheden hebben we hoger ingezet dan de meeste andere 
scholen van Stichting Wijzer.  
Bij een parttime dienstverband wordt het naar werktijdfactor verrekend. We werken met het computer-
programma CUPELLA.  
 

5.3.2.2 COMPENSATIEVERLOF 
Compensatieverlof is verlof dat wordt toegekend als een leerkracht meer dan zijn wettelijk toegestane 
aantal uren, volgens zijn/haar werktijdsfactor voor de klas staat. Dus als iemand per jaar 930 uur voor de 
klas mag staan en door de schoolgaande uren van de kinderen, 980 uur voor de klas staat, wordt 50 uur 
compensatieverlof gegeven. Op Obs Jan Ligthart is het (nog) niet verplicht om deze uren op school door te 
brengen. De uren zijn bedoeld om lesgebonden zaken voor de groep te doen. Het is geen vrije tijd. 
 

5.3.2.3 WERKTIJDEN 
De begin en eindtijden voor een werkdag op Obs Jan Ligthart zijn vastgesteld op een half uur voor aanvang 
van de school  aanwezig zijn (08.00 uur). Een kwartier voor aanvang van de school, zijn we in de klas en 
verwelkom de kinderen bij deur. Een uur na de eindtijd van de school (PE om 15.30 en GS om 15.15 uur) 
zijn we op school aanwezig. Leerkrachten hebben de vrijheid om buiten de verplichte uren hun werk-
zaamheden te plannen. Het is aangetoond dat het druk wegneemt als mensen tot op zekere hoogte vrij zij 
om hun tijd te plannen. 
 

5.3.3 TAAKBELEID 
Met het taakbeleid streven we transparantie en een eerlijke verdeling van de uren na. 

• Afscheidsavond groep 8 (6.00 uur). Bij de musical en het feest van de twee groepen 8 aanwe-
zig zijn. Twee avonden. Alleen verplicht als er bij  de naam ook uren vermeld staan 

• Avondvierdaagse 5 km 1 avond lopen (4.00 uur). 2 personen per avond lopen mee met de 5 
kilometer. 4 personen lopen mee op de laatste avond. Doe dit in onderling overleg en in sa-
menspraak met de organisatoren van de avondvierdaagse Fiona en Corine.  

• Avondvierdaagse organisatie (10.00 uur). De persoon van PE en de persoon van GS zorgen 
ervoor dat de taak zo kan worden overgenomen en dat het voor beide locaties goed georgani-
seerd is. 1 persoon komt uitleg geven in de OR vergadering. Kopij aanleveren voor de website 
en de oudernieuwsbrief. 

• Bestellingen groep 1/2/3 (4.00 uur). Inventariseren in de magazijnen en bij de leerkrachten 
wat nodig is om te bestellen. Twee keer per jaar in december en juni. De bestelling voorleg-
gen aan de adjunct directeur. 

• Bestellingen groepen 4 t/m 8 (4.00 uur). Inventariseren in de magazijnen en bij de collega's 
wat nodig is. Twee keer per jaar in december en juni. De bestelling voorleggen aan Arianne, 

• Bezoek kamp groep 8 (4.00 uur). Alleen verplicht als er uren achter jouw naam vermeld 
staan. Van 17.00-21.00 uur. 

• Bouwaangelegenheden en beleid (30.00 uur). Alle activiteiten en werkzaamheden die voort-
vloeien uit het beleid en de bouwvergadering worden uitgevoerd. 

• Bouwoverleg (30.00 uur). Vergaderingen bijwonen, actieve deelname aan de bouw, meedoen 
aan activiteiten voortvloeiend uit de bouw, voorbereiden van de vergaderingen.  

• Deurwacht rapportweek (9.00 uur) Alle rapportavonden moet een deurwacht aanwezig zijn. 
Onderling de beurten verdelen. 

• Duo en Paralleloverleg (45.00 uur). Afstemmen inhoud van de lessen, methodegebruik, de 
doorgaande lijn, de activiteiten en alles wat de groepen aangaat. Naar buiten toe opereren op 
één lijn.  

• E-twinning (30.00 uur). Opzetten van E-twinning en bijhouden van het systeem en alle con-
tacten. De toekenning van dit aantal uren kan elk jaar anders zijn. Kopij aanleveren voor de 
website en de oudernieuwsbrief.  

• Goede doelencommissie (15.00 uur). Er voor zorg dragen dat door middel van bestaande ac-
ties en nieuw te ondernemen acties het goede doel van geld wordt voorzien, kopij aanleveren 
voor de website en de oudernieuwsbrief.  

• HAHA (3.00 uur). Alle leerkrachten hebben de taak om de HAHA Van de eigen groep vorm te 
geven en aanwezig te zijn op de avond zelf. 
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• ICT aangelegenheden (30.00 uur). Problemen met digiborden doorgeven, software beheren, 
contacten met de ICT coördinator, vragen beantwoorden en problemen oplossen op het ge-
bied van ICT waar leerkrachten tegen aan lopen, ParnasSys,  ouderportal, website, kindersoft-
ware enz. 

• ICT-webbeheer (website) (30.00 uur). De website up to date houden en bijhouden. 
• Informatieavonden (8.00 uur). Het betreft 2 avonden. Voorbereiden van de avond, ouders ef-

fectief, adequaat en juist informeren over de inhoud en organisatie van groeps- en  
• schoolzaken. Daarvoor een power point presentatie maken en gebruiken. Indien een leer-

kracht 2 groepen heeft, worden er meer uren aan gegeven. 
• Kamp en extra werk voor groep 8 (40.00 uur). Compensatie van de vele uren die gemaakt 

worden door groep 8 activiteiten. Kopij maken voor de website en de oudernieuwsbrief.  
• Kamp groep 8 contactpersoon (10.00 uur). Extra uren om het kamp in goede banen te leiden 

als coördinator. 
• Kernteamleden (40.00 uur). Bijwonen van kernteam vergaderingen, voorbereidingen en acti-

viteiten betreffende de bouw en het kernteam.  
• Kerstavond (3.00 uur). Alleen als je uren hebt staan bij deze taak, kom je naar de kerstavond.   
• Kerstcommissie (15.00 uur). In overleg met ouders van de OR tot een geslaagde kerstavond 

komen. 1 persoon is een keer aanwezig bij een OR vergadering om uitleg te geven. Kopij aan-
leveren voor de website en de oudernieuwsbrief.  

• Kinderboekenweek (10.00 uur). De kinderboekenweek organiseren voor de hele school.  
• Kluscommissie (4.00 uur). Minimaal 4 keer per jaar een avond organiseren met alle klusva-

ders om de meest uiteenlopende klusjes te doen, ook de boodschappen daarvoor  
• doen die eventueel nodig zijn, inventariseren bij de collega's welke klussen nodig zijn. kopij 

aanleveren voor de website en de oudernieuwsbrief.  
• Lief- en leedpot (8.00 uur). Het innen, ophalen en beheren van het geld, 1 x per jaar van de 

inkomsten en de uitgaven een overzichtje maken, kaartjes en attenties kopen voor het perso-
neel  

• Luizencoördinator (4.00 uur). Up to date blijven over hoe het beste luizen te bestrijden zijn, 
brieven van school naar de ouders aanpassen en uitdelen, overleg met de  

• luizenmoeders, zorgen dat in alle klassen luiscontroles worden gedaan, kopij aanleveren voor 
de website en de oudernieuwsbrief.  

• MR personeelsgeleding (40.00 uur). Zie MR reglement. Het team vertegenwoordigen aan-
gaande beleidszaken van de school. 

• Nieuwjaarshappening (6.00 uur). Met de OR de start van het nieuwe kalenderjaar organise-
ren voor beide locaties op één plek vanwege de saamhorigheid. 1 persoon komt in de OR ver-
gadering uitleg geven, kopij aanleveren voor de website en de oudernieuwsbrief.  

• Notuleren bouwvergadering (4.00 uur).  Binnen een week na de vergadering de notulen ver-
zenden naar de mensen van de bouw en het kernteam.  

• Opruimcoördinator PE en GS (4.00 uur). Zorgen en verantwoording dragen dat elke maand 
(10 x per jaar) de gangen, magazijnen en personeelsruimte worden opgeruimd, aanspreek-
punt zijn voor de verzorging van de locatie GS of PE, coördineren en initiatief nemen tot op-
ruimen, gevonden voorwerpen uitstalmomenten organiseren, 2 x per jaar de schoonmaak-
avond organiseren, kopij aanleveren voor de website en de oudernieuwsbrief.  

• Orde en netheid (8.00 uur). Schoonmaken en opruimen: In de klas, op de gang, in de magazij-
nen, in de teamruimtes, heel de school. Neem dus zelf initiatief om de school opgeruimd te 
houden. 

• Deelnemen aan opruimacties en poetsavonden.  
• Paascommissie (8.00 uur). In overleg met de ouders van de OR een geslaagde Pasen organise-

ren. 1 persoon komt in de OR vergadering uitleg geven, kopij aanleveren voor de website en 
de oudernieuwsbrief.  

• Pleinwacht en keukendienst (8.00 uur). De BC-ers verzorgen elk schooljaar een rooster voor 
de pleinwacht en de keukendienst. Iedereen draagt zijn steentje daaraan bij.  

• PR activiteiten (15.00 uur). Allerlei PR activiteiten voor de school. Zoals copij voor de nieuws-
brief van de commissies aanleveren aan Jack, kopij voor de website aanleveren aan Karin, ko-
pij naar de krant over schoolactiviteiten en kopij naar Stichting Wijzer.  

• Schoolfoto commissie (6.00 uur). Samen met ouders van de OR het nemen van alle schoolfo-
to's in goede banen leiden en afhandelen. 1 persoon komt uitleg geven in de OR  

• vergadering. Kopij aanleveren voor de website en de nieuwsbrief.  
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• Schoolproject Klein (15.00 uur). In overleg met de OR inhoud en activiteiten bedenken en or-
ganiseren voor het kleine schoolproject. 1 persoon komt uitleg geven in de OR, kopij  

• aanleveren voor de website en de oudernieuwsbrief.  
• Schoolreiscommissie (6.00 uur). In overleg met de OR de schoolreis organiseren voor groep 4 

tot en met 8. 1 persoon komt uitleg geven in de OR vergadering, kopij aanleveren voor de 
website en de oudernieuwsbrief.  

• Sinterklaas commissie (15.00 uur). Samen met ouders van de OR een geslaagde Sint organise-
ren. 1 persoon komt uitleg geven in de OR vergadering, kopij aanleveren voor de website en 
de oudernieuwsbrief.  

• Sponsorloop organisatie (4.00 uur). De sponsorloop organiseren. Kopij maken voor op de 
website en in de oudernieuwsbrief.  

• Sportcoördinator (15.00 uur). Sporttoernooien coördineren, personeel verdelen over de 
sporttoernooien, wasbeurten sportkleding coördineren, contacten met de gemeente  

• onderhouden, sportitems op de bouwvergadering plaatsen, kopij aanleveren voor de website 
en de oudernieuwsbrief.  

• Sportdagcommissie (15.00 uur). Een geslaagde sportdag organiseren voor PE en GS in over-
leg met de ouders van OR. 1 persoon komt uitleg geven in de OR vergadering, kopij aanleve-
ren voor de website en de oudernieuwsbrief.  

• Sportiviteit en bewegen groep 1-8 (35.00 uur). Ondersteunen en stimuleren van sportactivi-
teiten van groep 1-8. Het kernteam adviseren over sport en voedingsprojecten waar we aan 
deel zouden kunnen nemen. Contacten met de gemeente en sportcoaches en sportconsulen-
ten.  

• Sporttoernooien bijwonen (4.00 uur). Op woensdagmiddag of op andere momenten sport-
toernooien bijwonen. Alleen als er achter jouw naam uren vermeld staan, wordt van je ver-
wacht dat je jezelf actief aanmeldt bij de sport coördinatoren.  

• Stagiaires (20.00 uur). Stagiaires begeleiden  
• Teamuitjes (10.00 uur). Leuke activiteiten of teambijeenkomsten regelen om met het team te 

doen.  
• Veiligheid op PE (10.00 uur). Ontruimingsoefeningen organiseren en afhandelen, als werk-

groep eigen verantwoordelijkheid nemen en onderling overleg organiseren, veiligheidscon-
troles door de gemeente plannen en begeleiden, ongevallenregistratie, veiligheid op de bouw-
agenda plaatsen, alert zijn op veiligheidsaspecten. 1 persoon is aanwezig bij de OR vergade-
ring om uitleg te geven over veiligheid op school, kopij aanleveren voor de website en de ou-
dernieuwsbrief.  

• Vertrouwenspersoon (6.00 uur). Als formeel vertrouwenspersoon fungeren voor ouders en 
team. Volgens het landelijke protocol en beleid van Stichting Wijzer werken. Kopij aanleveren 
voor de website en de oudernieuwsbrief.  

• Verwendag kleuters (8.00 uur). Een geslaagde dag organiseren voor de kinderen van groep 1-
2-3, 1 persoon is aanwezig voor uitleg bij de OR vergadering, kopij aanleveren voor de web-
site en de oudernieuwsbrief.  

• Voorbereiden in de zomervakantie (20.00 uur). Alle voorbereidingen die nodig zijn om op 
maandag na de vakantie het jaar goed te kunnen starten met de kinderen.  

• Voorleesdagen (6.00 uur). Voorleesdagen organiseren voor de hele school. 
• Voortgezet onderwijs contactpersoon groep 8 (20.00 uur). Bijeenkomsten bijwonen, informa-

tie verspreiden en delen over het VO. Avond voor ouders organiseren. Kopij aanleveren voor 
de website en de oudernieuwsbrief.  

• Wijzerdag (8.00 uur). Aanwezig zijn tijdens de Wijzerdag is voor iedereen verplicht  
 
De invulling van de taken, de wijze van uitvoeren en de deelname aan de werkgroepen en commissies 
vormt net als het lesgeven en het bekwamen, onderdeel van het functioneringsgesprek. 
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6  ONZE FINANCIËN 
 

6.1 BEGROTING 
De begroting loopt over een kalenderjaar. Elk jaar in november wordt de begroting van de school doorge-
sproken met de Stichting Wijzer. 
 
Er zijn vaste afspraken rondom de begroting: 

• De directeur is eindverantwoordelijk voor de begroting. 
• De directeur voert de begrotingsgesprekken met de bestuurders van Stichting Wijzer. 
• De directeur maakt de keuzes voor de uitgaven. 
• De adjunct directeur verzorgt de goedkeuring en de uiteindelijke betaling. 
• Bestellingen voor de grote jaarbestelling worden voorbereid door teamleden die deze taak heb-

ben. De adjunct plaatst uiteindelijk de bestelling 
• De adjunct voert de gesprekken met firma’s en vertegenwoordigers. 
• De administratief medewerker doet de bestelling van Verkeer, SchoolTV en Take care. 
• De administratief medewerkster verzorgt de codering en het doorsturen van de rekeningen naar 

OSG. 
• Het team mag pas tot uitgeven van geld overgaan als er schriftelijk is aangevraagd en schriftelijk 

toestemming is gegeven door de adjunct directeur. 
• De MR keurt de schoolbegroting goed. 
• De GMR keurt de stichtingsbegroting goed. 

 

6.2 ONTWIKKELINGEN 
We werken met een krappe begroting voor materiële uitgaven. Dit wordt veroorzaakt doordat Obs Jan 
Ligthart verhoudingsgewijs veel uitgeeft aan personele kosten. Het streven is om ruimte te creëren 
voor het budget materiële uitgaven. De eerste aanzet is in schooljaar 2013-2014 gedaan door te bezuini-
gen op onderwijs ondersteunend personeel (OOP). Twee parttime collega's zijn overgeplaatst naar een 
andere school binnen de stichting. Ook het beschikbare bedrag voor nascholing is ontoereikend. Ook daar 
zal serieus naar gekeken worden. Een voordeel is dat de Stichting Wijzer bovenschools budget beschik-
baar stelt om leerkrachten en directieleden te scholen.  

6.3 BELEMMERINGEN 
Het Jan Ligthartprofiel is van grote waarde voor school. Obs Jan Ligthart heeft bij inwoners een grote aan-
trekkingskracht door de beschikbaarheid van vakleerkrachten gym (1,5 dag) en Engels (3,5 dag). Het is 
van groot belang dit ook in de toekomst te handhaven. Dat betekent dat Obs Jan Ligthart ook in de toe-
komst de last van extra personele kosten met zich meedraagt. Er moeten keuzes gemaakt worden met be-
trekking tot de materiële uitgaven. 

6.4 EXTERNE FINANCIËLE ONDERSTEUNING 
Een basisschool mag geld aannemen van instanties of externen als de tegenprestaties niet in strijd zijn 
met de algemeen aanvaarde afspraken rondom sponsoring in schoolorganisaties.  
De stichting vrienden van Jan Ligthart is een stichting die geld inzamelt voor de school. Ook gaan de jaar-
lijkse opbrengsten voor het Goede Doel voor de helft naar de Stichting om financiële armslag te hebben. 
Het bestuur bestaat uit ouders van twee oud leerlingen en de directeur. De besteding van de gelden moet 
altijd door het bestuur worden goedgekeurd en die bewaakt dat het ten goede komt aan alle kinderen. 

6.5  SPONSORING 
Alle scholen zijn verplicht om in hun schoolplan aan te geven welk beleid ze voeren met betrekking tot 
sponsoring. Onze school onderschrijft dit convenant. Het convenant is te vinden via: 
 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-
voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html 
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De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 

• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van 
de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteld-
heid van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen. 

• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhanke-
lijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 

• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, 
dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het on-
derwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 

•  
De GMR heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring. 
Tevens zijn de volgende principes van kracht: 

• Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen.  
• Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid.  
• De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de geeste-

lijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen.  
• De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.  

 

6.6 SCHOOLGROOTTE 
We werken met groepsgrootte van maximaal 30 kinderen in een groep. Het schooljaar 2012-2013 zijn we 
gestart met 18 groepen. Daarvan zitten 8 groepen op de hoofdlocatie aan het Plein Emaus en zitten 10 
groepen op de dependance aan de Goudsesingel te Vlaardingen.  
 
Mutaties op de leerlingenaantallen worden verantwoord in het jaarverslag. 
Er zitten gemiddeld 25,5 kinderen per groep. 
  

6.7 ONDERHOUD GEBOUWEN 
Voor de locatie Goudsesingel betaalt de school huur aan Vastgoed van de gemeente Vlaardingen. Het on-
derhoud van de hoofdlocatie Plein Emaus is opgenomen in het meerjarenplan van de Stichting Wijzer. Er 
is afgelopen twee jaar actief gewerkt aan de uitstraling van het gebouw aan Plein Emaus. Ook dit school-
jaar worden onderdelen opgepakt. Martijn den Boer van de Stichting Wijzer zoekt voor de locatie Goud-
sesingel uit wat wel en niet tot de verplichtingen valt van de school om te repareren en te onderhouden, 
want daarover zijn nogal wat onduidelijkheden sinds de gemeente Vlaardingen door bezuinigingen niet 
meer alle reparaties vergoed. Voor de locatie Plein Emaus staan geen grote zaken ingepland voor de ko-
mende jaren. Het korte termijn beleid is er op gericht die zaken aan te pakken die directe vervanging no-
dig hebben. Deze keuze is gemaakt omdat er mogelijk een verbouwing ophanden is in verband met de rea-
lisatie van een Jonge Kind Centrum in samenwerking met de Stichting Kinderopvang Vlaardingen (SKV). 
  

6.8  SCHOOLPLEINEN 
Op de Goudsesingel hebben we twee schoolpleinen. Al jaren bestaan de gedachten en ideeën dat er iets 
aan deze pleinen moet gebeuren om ze kindvriendelijker te maken. Ooit zijn daar ook de kinderen in be-
trokken om mee te denken over welke wensen leefden om de pleinen te verfraaien en toegankelijker te 
maken om tot spelen te komen. Obs Jan Ligthart had daar via de Stichting Vrienden van Jan Ligthart geld 
voor vrijgemaakt. Nadat Stichting Meervoud, bestuurder van Cbs ’t Ambacht had aangegeven geen geld te 
hebben, hebben wij besloten ons ook terug te trekken. Tot op heden zijn er daarom geen grootste plannen 
uitgevoerd. Wel zijn er vorig schooljaar basketbalpalen geplaatst (die niet zo heel lang zijn meegegaan), er 
is een bankje geplaatst en voetbaldoeltjes. Ook is een boom verplaatst en moet er nog een belijning ge-
verfd worden voor een voetbalveld. Als er dit komende schooljaar geld wordt uitgegeven aan de school-
pleinen aan de Goudsesingel, zal dat wederom minimaal zijn omdat we werken op basis van 50/50 voor 
Obs Jan Ligthart en Cbs ’t Ambacht. Bovendien geldt voor ons inmiddels dat we niet veel willen investeren 
in permanente oplossingen omdat we gaan verhuizen en ons geld dan liever besteden aan het schoolplein 
bij de nieuwbouw. 
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7 ONS INNOVATIEF VERMOGEN 

7.1 KINDCENTRUM 
Stichting Wijzer heeft de ambitie uitgesproken dat voor alle Wijzerscholen een kindcentrum wordt gerea-
liseerd. Voor Obs Jan Ligthart zal dat ook gebeuren, in de toekomst. Als we in de nieuwbouw zijn getrok-
ken aan de van Hogendorplaan, zullen de groepen 3 tot en met 8 daar naar toe gaan. De groepen 1 en 2 
blijven op Plein Emaus en gaan op die locatie samenwerken met een Stichting voor Kinderdagopvang, 
peuters, BSO en tussenschoolse opvang. Zo ontstaat er vanaf 2016 een aparte locatie van Obs Jan Ligthart 
waar alleen kinderen van 0 tot 6 jaar zullen zijn. Deze locatie wordt ons Jonge Kind Centrum. De locatie 
aan de Goudsesingel gaat verhuizen naar een nieuwbouwproject Bredeschool aan de overkant van de van 
Hogendorplaan. Op die nieuwe locatie gaan we de groepen 3 tot en met 8 huisvesten.  

7.2 NIEUWBOUW 
De nieuwe school wordt een Brede School waar we in het gebouw gaan werken met de Jenaplanschool 
Vlaardingen en RK basisschool de Avonturijn. Het gebouw wordt door architectengroep Frenken Scholl 
ontworpen. In 2016 zullen we erin trekken. Op dit moment zijn de directeur en de adjunct directeur verte-
genwoordigd in het gebruikersoverleg.  

7.3 NIEUWE MEDIA EN DIGITALE LEERLINGENINFORMATIE 
 

7.3.1  HARDWARE 
In de school hebben we verschillende digitale mogelijkheden: 

• Digiborden: 13 stuks 
• Laptops: 5 stuks 
• Computers: 60 stuks 
• Digitale fotocamera: 1 stuk 
• Printers: 5 stuks 
• Netwerken: 2 stuks 
• Servers: 2 stuks 

 
In de groepen 1 en 2 staan twee computers per klas en in de groepen 3 tot en met 8 staan vier computers 
per klas. Op dit moment wordt gemiddeld 20%-30% van de computers gebruikt door de kinderen. We ma-
ken gebruik van digiborden  in de groepen 3 tot en met 8. We hebben daar echter nog geen beleid op ge-
maakt. Onze school heeft nog geen beleid ontwikkeld over het omgaan en gebruik van nieuwe media van-
uit educatief oogpunt. 
 
 

7.3.2  SOFTWARE 
We maken gebruik van  verschillende soorten software om het werken gemakkelijk te maken en het leren 
te bevorderen. 

• ParnasSys is een administratief programma voor de leerkrachten, de directie en de administratie. 
• APS diensten IT zijn alle Microsoft Licenties ondergebracht. 
• Wereld in getallen is de software bij de rekenmethode. 
• Taal in beeld is de software bij de taalmethode. 
• Spelling in beeld is de software bij de spellingmethode. 
• Kleuterplein is de software bij de kleutermethode. 
• Dr. Digi is algemene educatieve software. 

 

7.3.3 DIGIBORDEN 
Nooit werd er een ICT tool of toepassing op scholen zo massaal omarmd als het digitale schoolbord. Geen 
wonder: het ‘digibord' staat dicht bij de dagelijkse praktijk van de leerkracht en geeft een nieuwe dimen-
sie aan bestaande software. Daarnaast maakt het onmiddellijk bronnen beschikbaar en stelt de leraar in 
staat om bordaantekeningen te bewaren. 
De combinatie van deze voordelen, verenigd in één apparaat, maakt het digibord een krachtig instrument 
voor het onderwijs.  
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Vaak wordt het digibord echter nog ingezet als een krijtbord met multimediale mogelijkheden. Er worden 
filmpjes bekeken, er wordt wat op geschreven, een animatie wordt toegevoegd en je hebt een visueel aan-
trekkelijke les. Toch vraagt echt interactief gebruik van een digitaal schoolbord meer van de didactische 
vaardigheden van de leerkracht. De laatste jaren is er veel literatuur verschenen om leraren te helpen bij 
het didactisch en onderwijsinhoudelijk gebruik van het digibord. 
Een vaak gehoord bezwaar tegen digitale schoolborden is dat deze borden het klassikaal onderwijs zou-
den bevorderen. Wanneer je echter ook leerlingen het bord laat gebruiken en de juiste didactische werk-
vormen kiest is het digibord juist een middel om interactief les te geven en kan het ook bij meer leerling-
gestuurd onderwijs een prima middel zijn. Wij gaan vanuit onze visie op onderwijs beleid ontwikkelen op 
het gebied van het gebruiken van de digiborden. 
 

 
 

7.3.4  PARNASSYS 
De school heeft een abonnement  op ParnasSys. Dit  is een webbased leerlingvolgsysteem en leerling ad-
ministratiesysteem in één. Eenvoudig te gebruiken, overal toegankelijk. Met tal van slimme modules en 
handige overzichten.  In deze database kunnen toetsresultaten worden ingevoerd van methode gebonden 
toetsen en methode ongebonden toetsen. Ook kunnen verslagen van oudergesprekken genoteerd worden, 
notities worden gedaan en uitslagen van onderzoeken worden opgenomen. In deze database worden ook 
de NAW gegevens van kinderen en ouders opgenomen en beheerd.  De school heeft door ParnasSys op één 
scherm een overzicht van een leerling via de leerlingenkaart en op één scherm een overzicht van een 
groep  via de groepskaart en ook zijn tal van mogelijkheden om de schoolkaarten op meerdere onderwer-
pen te bekijken. 
De database moet alleen gevuld worden met gegevens en dit moeten de leerkrachten doen. De afgelopen 3 
jaar hebben alle leerkrachten vanuit hun normjaartaak uren kunnen besteden aan het gebruiken van Par-
nasSys. Door middel van een handleiding en hulp van collega’s heeft iedereen zich kunnen bekwamen in 
het werken met ParnasSys. Ook dit jaar staan er op ieders normjaartaak weer uren opgevoerd om met 
ParnasSys om te gaan en te gebruiken volgens de afspraken.  
 

7.3.5 ONTWIKKELINGEN 
Vanuit de Stichting Wijzer zijn er plannen om de servers af te schaffen en alle verkeer en opslag “in the 
cloud” te gaan organiseren. Wat voor Obs Jan Ligthart daarin de bedoeling is en wat de consequenties zul-
len zijn, is nu nog niet helemaal duidelijk. 
 

7.3.6 BELEID MOBIELE TELEFOONS 
Dit beleid geldt voor alle persoonlijke elektronica, zoals mobiele telefoons, mp3-spelers, iPods, Nin-
tendo DS, tablets, iPads e.a. 
 
Doel van het protocol  
Eenduidigheid in omgaan met mobiele telefoons (en overige elektronica) voor kinderen en ouders. Voor 
personeel is de gedragscode omschreven in het veiligheidsplan 
Voorkomen van gebruik en/of misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd, van 8.15 tot 15.15u.  
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Duidelijkheid m.b.t. actie school n.a.v. gebruik en/of misbruik van mobiele telefoons onder schooltijd.  
Mogelijkheid tot het afleggen verantwoording en verwijzen naar beleid naar kinderen en ouders.  
  
Beleidsafspraken gebruik mobiele telefoons op school:  
Leerlingen mogen een mobiele telefoon meenemen naar school. Leerlingen die een mobiele telefoon bij 
zich hebben, moeten deze bij het betreden van het schoolgebouw bij de hoofdingang,  uitzetten. Aan het 
einde van de schooldag neemt de leerling zijn telefoon weer mee. Pas buiten het schoolgebouw mag de 
telefoon weer worden aangezet.  
Leerlingen nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. School is op geen enkele wijze 
verantwoordelijk te stellen voor het kapot gaan of kwijtraken van de telefoon.  
Ook indien leerlingen gebruikmaken van de overblijffaciliteiten en naschoolse activiteiten van school is 
het niet toegestaan de mobiele telefoon te gebruiken. 
 
Onder oneigenlijk gebruik verstaan wij onder andere; het aan hebben staan van de mobiele telefoon bin-
nen het schoolterrein, het versturen en ontvangen van berichtjes, via welke dienst of vorm van social me-
dia dan ook, bellen of een gesprek aannemen, het maken van foto’s, filmpjes etc. met en zonder toestem-
ming van degene die op beeld genomen wordt. 
Indien een leerkracht besluit over te gaan tot het innemen van de mobiele telefoons, geldt deze regel voor 
drie maanden vanaf het moment dat de leerling aangesproken is op het oneigenlijk gebruik.  
 
Verdergaande sancties: 
Indien een leerling, nadat hij/zij verplicht is de telefoon in te leveren, wordt betrapt op het niet inleveren 
van de telefoon, kan een leerling verplicht worden de telefoon thuis te laten. Indien de leerkracht in over-
leg met directie deze maatregel in werking zet, worden ouders hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 
Deze maatregel geldt in eerste instantie voor een maand, maar kan bij herhaling van het misbruik voor de 
rest van een schooljaar gelden.  
 
Ernstig misbruik:  
Bij constatering van ernstig misbruik van de mobiele telefoon onder schooltijd bestaat de mogelijkheid 
dat het kind wordt geschorst. Onder ernstig misbruik verstaan wij het gebruik van de mobiele telefoon of 
beeldmateriaal gemaakt tijdens schooluren, waarbij een of meerdere andere leerlingen, personeel, of per-
sonen op welke manier dan ook betrokken bij de school in hun privacy of welbevinden geschaad worden. 
Het is aan de leerkracht en directie te beslissen wanneer deze maatregel in werking gesteld wordt. Deze 
schorsing wordt besproken in een gesprek met het kind, de ouders/verzorgers, de leerkracht en de direc-
tie en vervolgens schriftelijk bevestigd.  
Bij strafbare feiten, zoals schending van de privacy en ander ernstig misbruik wordt  
te allen tijde melding bij de wijkagent gemaakt en/of aangifte gedaan.  
 
Schoolafspraken Mobiele Telefoons, als aanvulling op het Protocol Mobiele telefoons OBS Jan Ligthart 
Indien de leerkracht eenmalig geconfronteerd wordt met (oneigenlijk) gebruik van de mobiele telefoon 
door de leerling binnen het schoolgebouw, geldt per direct voor deze leerling dat de mobiele telefoon in 
moeten worden geleverd bij de leerkracht bij aanvang van de schooldag (ochtend, middag). De leerkracht 
bewaart de mobiele telefoon op een afgesloten plek. Kinderen krijgen hun telefoon om 12.00u, 12.30u of 
15.15u weer terug. 
 
Mobiele telefoons op kamp, groep 8.  
De leerlingen mogen een mobiele telefoon naar het kamp van groep 8 meenemen. Deze telefoons worden 
ingeleverd zodra de leerlingen arriveren op het kampterrein. De leerkracht bewaart de telefoons in een 
afgesloten doos op een afgesloten plek. Iedere dag krijgen de leerlingen op een vast moment hun telefoon 
terug om naar huis te bellen. Daarna worden de mobiele telefoons weer ingeleverd. Ook in deze situatie 
geldt dat de leerkracht of de school niet aansprakelijk is voor verlies, diefstal, beschadiging van de mobiele 
telefoon. Er is op het kampterrein geen mogelijkheid om de telefoon op te laden.  
Schoolreis, excursies, survival en andere activiteiten tijdens schooltijd.  
De leerlingen mogen hun mobiele telefoon niet meenemen. Voor het vertrek vanaf school worden de mo-
biele telefoons ingeleverd bij de leerkracht. De leerkracht neemt de eigen mobiele telefoon mee, waardoor 
in geval van nood ouders maar ook de leerkracht altijd bereikt kunnen worden.  
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7.3.7  INTERNETPROTOCOL 
Op onze school kunnen kinderen en leerkrachten gebruik maken van internet. Kinderen krijgen vanaf 
groep 6 de mogelijkheid om zelfstandig op internet te werken ter verrijking van het onderwijs, om infor-
matie op te zoeken en om contacten te leggen en te onderhouden door middel van E-twinning. De soft-
ware die wij gebruiken voor de hoofdvakken verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend 
actueel of alternatief materiaal.  
Wij maken zoveel mogelijk gebruik van  www.kennisnet.nl met zijn eigen Nederlandstalige zoekmachine. 
Deze leidt in principe naar Nederlandstalige sites die geselecteerd en beschermd zijn, waardoor zaken als 
racistische uitingen en pornografie grotendeels zijn afgeschermd. Kinderen kunnen echter ook andere 
zoekmachine gebruiken. Het blijft daarom noodzakelijk om goede afspraken te maken met de kinderen en 
de ouders over het internetgebruik bij ons op school.  
 
Vanaf groep 6 wordt elk leerjaar aan het begin van het schooljaar in een aantal lessen aandacht besteed 
aan veilig surfen op het World Wide Web. We gebruiken daarvoor de lesmaterialen van Diploma Veilig In-
ternetten van www.kennisnet.nl. Alle kinderen sluiten deze lessencyclus jaarlijks af met een Veilig Inter-
net Diploma. 
 

7.3.8 WERKGROEP ICT  
De werkgroep ICT  stimuleert een juist gebruik van de digiborden en bewaakt het borgen van het gebruik. 
Ook beheert de werkgroep de software, en de andere systemen die gebruikt worden. Ze overleggen met 
de ICT onderhoudsman van de Stichting Wijzer. De werkgroep verzamelt en denkt na over de knelpunten 
en stelt verbeteracties op die aan het kernteam worden voorgelegd. De werkgroep schrijft een protocol 
over de processen en de afspraken rondom het gebruik van computers en digiborden.  
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8  GASTVRIJHEID 
In het beleidsplan van Stichting Wijzer: “Samen kom je verder” is Hostmanship, oftewel gastvrijheid een 
van de speerpunten van beleid. 
Het doel is om ervoor te zorgen dat ouders, leerlingen maar ook medewerkers het gevoel hebben dat ze 
welkom zijn op de Wijzerscholen. Het College Van Bestuur  is ervan overtuigd dat dit een meerwaarde 
heeft voor alle scholen en dat het goed is voor het sociale klimaat, dat scholen die gastvrij zijn meer leer-
lingen, ouders maar ook medewerkers aan zich weten te binden.  
 

 
 
 
De aansturing van het proces dat moet leiden tot die gastvrijheid vindt plaats door een projectgroep, 
waarin ouders, leerkrachten, directie en bestuur zitting nemen. Een externe adviseur staat de project-
groep ter zijde.  De projectgroep dient in belangrijke mate als klankbord en spreekbuis naar de verschil-
lende ‘stakeholders’. 
 
De definitieve invulling van de stappen gebeurt in overleg met de Hostmanship Group en de schoolleiding 
om zo te zorgen voor een aanpak die door iedereen gedragen wordt.  
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8.1  COMMUNICATIE MET OUDERS 
In schooljaar 2012-2013 hebben we onder de ouders een WMKPO  enquête afgenomen. Naar aanleiding 
van de uitkomsten hebben we een plan van aanpak gemaakt omdat bleek dat we de communicatie met 
ouders konden verbeteren. Daardoor zijn een aantal communicatieve zaken als prioriteiten aangemerkt: 
 

8.1.1  DE SCHOOLGIDS 
De schoolwijzer en de schoolwijzerbijlage gaan samen de schoolgids vormen. Deze gids wordt elk 
schooljaar door de directie gemaakt in juni, aan de MR ter goedkeuring overhandigd in juli en aan 
de ouders overhandigd in augustus. We hebben voor ogen dat ouders volledig en tijdig geïnfor-
meerd worden over huishoudelijke en inhoudelijke zaken die de school betreffen. Samen met de 
schoolgids wordt het praktisch handboekje uitgegeven in de eerste schoolweek. 

 

8.1.2  WEBSITE 
De nieuwe website is in oktober 2013 de lucht in gegaan. Deze wordt beheerd door een leerkracht 
en de directeur.  Doordat de site interactief is, kunnen alle personeelsleden makkelijk en snel be-
richten plaatsen. De leerkrachten zorgen dat de groepspagina’s actuele informatie bevatten. Na 
iedere vakantie plaatsen de leerkrachten een berichtje op de website om ouders te informeren 
over ontwikkelingen inde groep. De website wordt ons belangrijkste communicatiekanaal naar 
ouders om ze zo volledig mogelijk te informeren over actuele zaken.  

 

8.1.3  OUDERPORTAAL 
We gaan een ouderportaal van ParnasSys aan de website  toevoegen waardoor ouders inzage krij-
gen in de leerlingengegevens van hun kind en ouders onderhouden daardoor zelf hun NAW gege-
vens. Vooral van belang is dat ouders hun e-mailadres zelf beheren. Daardoor zijn de leerkrachten 
in staat berichten te versturen via ParnasSys en hoeven ouders geen informatie te missen.  Dit 
schooljaar doen we ervaringen op en schrijven we een protocol dat voor meerdere jaren moet 
gaan gelden. 

 

8.1.4  OUDERGESPREKKEN 
Het kan zijn dat ouders naar aanleiding van de toetsgegevens, die ze in de ouderportal zelf van 
hun kind kunnen inzien, vragen hebben over de ontwikkeling van hun kind. In dat geval nemen ze 
contact op met de leerkracht en wordt een gesprek ingepland. Tussentijdse oudergesprekken 
kunnen ook plaatsvinden op initiatief van de leerkracht naar aanleiding van methode gebonden of 
methode ongebonden toetsuitslagen. Ook als er in de doorgaande ontwikkeling van een kind een 
stagnatie lijkt plaats te vinden, of dit nu om gedragsaspecten gaat of om cognitieve aspecten, 
houdt de leerkracht vinger aan de pols en neemt tijdig contact op met de ouders 

 

8.1.5  RAPPORTGESPREKKEN 
De rapportgesprekken door leerkrachten met ouders vinden 3 keer per jaar plaats. Twee ge-
sprekken in november en maart vinden plaats op initiatief van de school en het  gesprek in juni 
vindt plaats op initiatief van ouders en/of de school en  vindt alleen plaats als er aanleiding is om 
elkaar te spreken.  

 

8.1.6  INFORMATIEAVONDEN 
De informatieavonden van de groepen worden over het algemeen goed bezocht door ouders en 
zijn informatief doordat er informatie wordt verstrekt over het jaarprogramma en de activiteiten. 
Voor veel ouders in de bovenbouw is dit niet altijd even interessant omdat het als herhaling van 
voorafgaande jaren wordt gezien. Toch willen we de avond wel handhaven doordat de kennisma-
king tussen ouders en de nieuwe leerkracht(en) wordt gedaan. 

 

8.1.7  OUDERNIEUWSBRIEF 
De oudernieuwsbrief was een zeer belangrijke informatieverstrekker, maar de verwachting is dat 
deze op populariteit gaat inboeten door de nieuwe website.  
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8.1.8  MAANDOVERZICHT 
De leerkrachten verstrekken de ouders via de website een overzicht van de planning van elke maand. In 
de planning staan de toetsen, de excursies, de verjaardagen en andere zaken die de groep aangaan en in-
formatief zijn voor ouders. 
 

8.1.9  THEMA-AVONDEN 
 Per schooljaar verzorgt de school twee algemene ouderavonden rondom een thema. Het thema 
kan een opvoedingsonderwerp zijn, maar ook het beleid van de school kan centraal gesteld wor-
den.  Ook kan het zijn dat de actualiteit bepaalt dat een onderwerp relevant is om onder de aan-
dacht van ouders te brengen. Het thema kan aangedragen worden door ouders of door leerkrach-
ten. De directie bepaalt uiteindelijk over welk thema informatie wordt gegeven.  Alle ouders van 
de school worden uitgenodigd voor de avond, die telkens in oktober en april van het schooljaar 
plaatsvindt. Ouders worden via de oudernieuwsbrief en via de website meerdere malen herinnert 
aan de datum en de tijd waarop de avond plaatsvindt. De ouderavonden worden door de school 
zelf of door externen verzorgd. De ouderavonden zijn een schoolaangelegenheid en daarom heb-
ben directie en leerkrachten een actieve rol en verantwoordelijkheid in de organisatie en de uit-
voering.  

 

8.1.10  OUDERPANEL 
Het ouderpanel is een “met de benen op tafel overleg” tussen ouders en de directie van de school. 
De directie en/of het kernteam zijn vertegenwoordigd in dit overleg. De school laat zich door de 
ouders informeren over zaken die spelen op het schoolplein en die ouders dwars zitten. Ook is dit 
overleg bedoeld om ouders te raadplegen over beleidsvoornemens of huisvestingszaken. Het ou-
derpanel vindt 4 x per schooljaar plaats, waarvan twee keer op een middag na schooltijd en twee 
keer op een avond. Een bijeenkomst duurt niet langer dan anderhalf uur. Via de oudernieuwsbrief 
zijn ouders opgeroepen om deel te nemen aan dit overleg. Voor dit schooljaar zijn er  12 ouders 
die zich hebben aangemeld. 
 

8.1.11  CONTACTOUDERS 
De contactouders zijn ouders die de brug vormen tussen de leerkracht en alle andere ouders. De 
contactouder verstuurt e-mails, roept ouders op voor ouderhulp in de klas en kan andere zaken, 
die te maken hebben met de brugfunctie tussen leerkracht en ouders, verzorgen. Per groep is er 
minimaal één contactouder. De leerkracht bepaalt vooralsnog zelf hoe intensief hij/zij gebruik wil 
maken van de contactouder. De ouders onderling bepalen meestal op de informatieavond van de 
groep aan het begin van het schooljaar wie de nieuwe contactouder wordt.  

 

8.1.12  IDEEËNBUS 
Op beide locaties moet een ideeënbus gaan komen om ouders en kinderen de kans te geven in-
vloed te hebben op zaken die hen aangaan. Het plan moet nog verder worden uitgewerkt en zal in 
de vorm van een protocol geborgd worden in de school. Het kernteam gaat zich buigen over de 
uitwerking en uitvoering van de ideeënbus. 

 

8.1.13 LEERLINGENRAAD 
De leerlingenraad is  geïnstalleerd en actief.  De kinderen zijn gekozen door hun klasgenoten mid-
dels verkiezingen en zij vertegenwoordigen de groepen 5 tot en met 8. Ze gaan 4 keer per jaar 
vergaderen met de directeur en de beleidsveranderingen die ze voorstellen worden serieus geno-
men en overwogen op haalbaarheid. De 4 vergaderingen worden voorbereid met de kinderen 
door de IB-er van de school. Elk schooljaar nemen nieuwe kinderen deel aan de leerlingenraad. 

 

8.2  MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
De MR vergadert meestal zeven keer per schooljaar. Er wordt gewerkt met vooraf bepaalde agendapun-
ten. Daaraan kunnen per vergadering agendapunten worden toegevoegd.  
Na elke vergadering wordt een publiciteitsverslag gemaakt in de Oudernieuwsbrief. Op het einde van het 
schooljaar maakt de MR een jaarverslag. Dat jaarverslag wordt op de schoolwebsite geplaatst. 
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8.2.1  SAMENSTELLING VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
In de MR zijn de leerkrachten vertegenwoordigd door:  

• Ron Willems 
• Jeannette Hartog 
• Ineke Valk 
• Madeleine Fontijne 
• Nico de Vries. 

In de MR zijn de ouders vertegenwoordigd door:  
• Martin Pronk:    voorzitter: 
• Hugo van Maarleveld:  secretaris 
• Peter Helderop 
• Jason Stoop 
• Jeroen Bannink 

 
De directeur is als adviseur een deel van de vergadering aanwezig. Ook kan hij gevraagd worden agenda-
punten toe te lichten. 
 

 

8.3  OUDERRAAD 
De Ouderraad (OR) vergadert in principe zeven keer per schooljaar. Tijdens de vergadering is de adjunct-
directeur namens de directie aanwezig. Zij wordt vergezeld door teamleden van op dat moment actieve 
commissies. De ouderraad heeft als kerntaak het ondersteunen van de school bij het organiseren van acti-
viteiten. Daarnaast onderhoudt de OR contact met ouders, directie en teamleden van de school en met de 
medezeggenschapsraad. Tevens probeert de OR de bloei van de school te bevorderen en bij ouders be-
langstelling te kweken voor de school in het algemeen en voor de activiteiten van de OR in het bijzonder. 
In al haar werkzaamheden vertegenwoordigt de OR de ouders/verzorgers/voogden van de leerlingen op 
de Obs Jan Ligthart. 
 

8.3.1 SAMENSTELLING VAN DE OUDERRAAD 
- Arthur van der Hoeven: voorzitter  
- Anton Hentzen: penningmeester 
- Susan Linnell: secretaris  
- Diana van den Berg 
- Herma Hakker 
- Gabrielle van der Lee 
- Aleid Minnaar 
- Jolanda van Unen 
- Dilek Topal 
- Emine Sahiner 
- Laura van Opzeeland 
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De ouderraad verzorgt elk jaar zelf een jaarverslag dat wordt opgenomen in het jaarverslag van de school. 

8.4 PR BELEID 
Elke school heeft te maken met verschillende groepen betrokkenen, zoals kinderen, ouders, directie,  
medewerkers, bestuur, medezeggenschapsraad, ouderraad en externe partijen als de gemeente of  
andere scholen. Al deze groepen hebben eigen wensen en behoeften als het gaat om informatie. Om  
de informatie uitwisseling tussen al deze groepen betrokkenen zo goed mogelijk te laten verlopen, is  
het noodzakelijk om een PR plan op te stellen. Het plan zorgt ervoor dat de school op een goede  
manier uitlegt waar het voor staat, welke keuzes men maakt en op welke wijze de school zich  
onderscheidt van andere scholen. Een PR plan helpt om orde te scheppen omdat we met meerdere doel-
groepen, communicatiedoelen en middelen te maken hebben.  
Goede PR begint door ons eerst af te vragen wat we met de school willen uitstralen, waar we voor staan en 
hoe de  doelgroepen ons zien. De PR werkgroep gaat zich buigen over een goed PR beleidsplan. 
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9  ONZE OPENBARE IDENTITEIT 
 

9.1 OPENBAAR 
Binnen het openbaar onderwijs is ieder kind welkom en wordt als zodanig gerespecteerd. Dit dragen wij 
in woord en gebaar over op onze leerlingen. Het onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders 
godsdienst of levensovertuiging. Niet alleen ontmoeten kinderen met verschillende achtergronden en mo-
gelijkheden elkaar binnen onze openbare school; ze leren ook van elkaar en met elkaar om te gaan.  
 

9.1.1 GODSDIENSTONDERWIJS (GVO) / HUMANISTISCH VORMINGSONDERWIJS (HVO) 
Op onze school besteden wij aandacht aan belangrijke levensbeschouwelijke stromingen zoals godsdien-
sten, maatschappelijke en politieke opvattingen binnen het normale lesprogramma zonder een bepaalde 
levensovertuiging uit te dragen. 
Daarnaast hebben openbare scholen de wettelijke plicht lestijd en een lesruimte beschikbaar te stellen 
aan organisaties die godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs willen aanbieden aan die 
kinderen waarvan ouders te kennen hebben gegeven dat zij hun kind aan deze lessen willen laten deelne-
men. In deze lessen kan wel een bepaalde levensovertuiging worden uitgedragen. Ouders tekenen in prin-
cipe voor een heel schooljaar. Zij die geen prijs stellen op de godsdienstlessen dan wel de lessen humanis-
tisch vormingsonderwijs, geven dit aan. Hun kind blijft dan toevertrouwd aan de zorg van de groepsleer-
kracht. 
De school en het schoolbestuur zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze lessen.  
 

9.1.2 BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE 
Inspectienorm: De school draagt zorg voor de kwaliteit van  het onderwijs gericht op bevordering van ac-
tief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking 
met de diversiteit van de samenleving.  
 
In de afgelopen decennia is onze samenleving pluriformer geworden. De overheid heeft de scholen vanaf 1 
februari 2006 verplicht in hun onderwijs actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Het gaat 
daarbij om de volgende doelen: 

• Leerlingen hebben kennis van verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten 
• Leerlingen dragen zorg voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen 
• Leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consu-

ment 
• Leerlingen kennen hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de 

burger 
• Leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaardbare waarden en nor-

men 
• Leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 

 
Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap 
en daar een actieve bijdrage aan te leveren.  
Sociale integratie is deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de sa-
menleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en be-
kendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur.  
Actief burgerschap en sociale integratie is in ons schoolbeleid verweven, het is geen vak dat op het les-
rooster staat. De verschillende aspecten komen in verschillende vakken aan bod en zijn geïntegreerd in 
onze dagelijkse praktijk en schoolcultuur. Naast de lessen uit de methoden komt actief burgerschap en so-
ciale integratie in o.a. de volgende onderdelen aan bod:  

• Deelname aan kunstenplan van de Gemeente Vlaardingen 
• Deelname aan jaarlijkse NME projecten 
• Wij bieden de ouders de mogelijkheid om de kinderen deel te laten nemen aan humanistische 

vorming en godsdienstige vorming 
• In de lessen HVO en GVO wordt expliciet aandacht besteed aan burgerschap en sociale integratie  
• Projecten en diverse excursies. 
• Vieringen en feesten zoals Sinterklaas en Kerst. 
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• Bij de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie wordt methodisch aandacht besteed 
aan zaken als landen, volken, culture, gebruiken en folklore. 

• Bij de taalmethode wordt aandacht besteed aan meningsvorming.  

 
9.1.3 GOEDE DOEL 
Elk schooljaar organiseren wij activiteiten die ten goede komen aan een goed doel. De helft van de op-
brengsten gaan naar het goede doel en de andere helft wordt gestort op de rekening van Stichting Vrien-
den van Jan Ligthart en komen daardoor ten goede aan de kinderen. 
Voor dit schooljaar hebben wij als goed doel gekozen voor De Voedselbank Vlaardingen. We rekenen ook 
dit jaar weer op grote betrokkenheid en een mooie opbrengst. De voedselbank is een maatschappelijk 
thema en in de groepen wordt met de kinderen gesproken over en gewerkt aan dit thema.  

 
9.1.4 RECHTEN VAN HET KIND 
Elk jaar wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Op die dag zijn 
er allerlei activiteiten om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben. UNICEF en de Verenigde 
Naties hebben hiervoor op 20 november 1989 een verdrag aangenomen. Hierin zijn de basisrechten van 
alle kinderen ter wereld vastgelegd. 
De Stichting Wijzer heeft de Rechten van het Kind omarmd en aan elke school een recht toegekend. Bij Jan 
Ligthart is dat het RECHT OP ONTWIKKELING. Het team van de Jan Ligthart spant zich ook dit schooljaar 
in voor de ontwikkeling van alle kinderen van Obs Jan Ligthart. 
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10   VERBETERACTIES  
 

Hoofdstuk Ons kwaliteitsbeleid 
Onderwerp Evaluaties 
Nummer 3.2.5  
Beoogd resultaat Structurele evaluaties volgens een vast protocol. 
Te ondernemen acties door wie De adjunct-directeur schrijft een protocol waarin 

staat hoe het proces en de afspraken rondom de 
structurele terugkoppeling en evaluaties worden 
vormgegeven.  

Periode van uitvoering Schooljaar 2013-2014 
Instrument om het resultaat te meten Kernteam beslist over de kwaliteit van het protocol over het 

afnemen van evaluaties. 
Evaluatie periode Voor de zomervakantie van 2014 

 
 

Hoofdstuk Ons kwaliteitsbeleid 
Onderwerp WMK-PO 
Nummer 3.2.6  
Beoogd resultaat Helderheid verkrijgen over onze kwaliteit door middel van 

vragenlijsten over de tevredenheid van kinderen, ouders en 
leerkrachten. 

Te ondernemen acties door wie - Jaarlijks de leerlingenvragenlijst “Sociale Veiligheid”in de 
bovenbouw groepen. 
- Tweejaarlijks de vragenlijst “Tevredenheid leerkrachten”. 
- Tweejaarlijks de vragenlijst “Tevredenheid ouders”. 

Periode van uitvoering Elk jaar in april en mei 
Instrument om het resultaat te meten WMK-PO vragenlijsten tevredenheid 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk Ons kwaliteitsbeleid 
Onderwerp Handboek Jan Ligthart 
Nummer 3.2.9 
Beoogd resultaat Een handzaam boek waar alle besluiten in de vorm van pro-

tocollen zijn opgenomen. 
Te ondernemen acties door wie Elk besluit dat in de bouwen wordt voorbereid en in het 

kernteam wordt genomen, wordt door de adjunct directeur  
als protocol verwerkt en in het Handboek Obs Jan Ligthart 
opgenomen. 

Periode van uitvoering Lopende het schooljaar na elk besluit dat is gevallen in het 
kernteam. 

Instrument om het resultaat te meten Het kernteam doet jaarlijks een uitspraak over de kwaliteit 
van het Handboek Obs jan Ligthart. 

Evaluatie periode Jaarlijks voor de zomervakantie. 
 
 

Hoofdstuk Ons kwaliteitsbeleid 
Onderwerp Verantwoorden 
Nummer 3.2.10 
Beoogd resultaat Het realiseren van een ondersteuningsprofiel 
Te ondernemen acties door wie We organiseren twee bijeenkomsten voor het team waar we 

het expliciet hun input vragen om tot een ondersteunings-
profiel te kunnen komen. Vragen als: “wat kunnen we aan en 
waar liggen onze grenzen als het gaat om de begeleiding van 
kinderen met een specifieke ondersteuningsvraag” ,  komen 
in die bijeenkomsten aan de orde. 
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Voor mei 2014 moeten we het ondersteuningsprofiel voor 
ONDERWIJS DAT PAST in kaart hebben gebracht. We moeten 
helder hebben waar onze grenzen van zorg en begeleiding 
liggen en welke mogelijkheden we hebben om kinderen met 
een speciale onderwijsbehoefte op te kunnen vangen en be-
geleiden bij ons op school. We stellen onze basis- en extra 
zorg vast. Met welke ketenpartners werken we samen en hoe 
organiseren we extra ondersteuning in de school. De IB-ers 
maken het ondersteuningsprofiel op basis van uitkomsten 
die door het team zijn aangedragen naar aanleiding van twee 
gezamenlijke bijeenkomsten. 

Periode van uitvoering Mei 2014 
Instrument om het resultaat te meten MR  
Evaluatie periode Geen 

 
 

Hoofdstuk Ons kwaliteitsbeleid 
Onderwerp Verantwoorden 
Nummer 3.2.10 
Beoogd resultaat Werken volgens een planning en ons verantwoorden over de 

acties die zijn uitgevoerd. 
Te ondernemen acties door wie - Analyse van de leerling-populatie (elk  jaar) 

- Overzicht van de positie in de wijk/regio (elke vier 
jaar) 

- Analyse van de resultaten van de kinderen (elk jaar) 
- Evaluaties (elk jaar) 
- WMKPO enquêtes (elk jaar en elke twee jaar) 
- SWOT  is een sterkte-zwakte analyse (elke vier jaar) 
- Het bepalen van de doelen van de school (elke vier 

jaar) 
- Handboek Obs Jan Ligthart (continu) 
- Verantwoorden (jaarlijks) 

Periode van uitvoering Juni en augustus van elk jaar. 
Instrument om het resultaat te meten De MR heeft instemming- en adviesbevoegdheid. 
Evaluatie periode  

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Nederlands 
Nummer 4.1.1  
Beoogd resultaat Verbeteren technisch lezen  
Te ondernemen acties door wie Het strategisch lezen en de afname van toetsen moet ver-

werkt worden in een eenduidig protocol. Om de manier van 
werken zo min mogelijk leerkracht gebonden te laten zijn 
moeten heldere afspraken er voor zorgen dat iedereen het-
zelfde werkt en op dezelfde manier Strategisch Lezen aan-
biedt. 
 
De werkgroep Lezen schrijft een protocol over verbeteracties 
om de resultaten voor technisch lezen te verhogen. De werk-
groep betrekt alle aspecten die het technisch lezen kunnen 
beïnvloeden erbij. Zoals tijd, tempo, frequentie, beleving en 
instructie. 
 
De werkgroep Lezen bewaakt de uitvoering van het metho-
degebruik, de methodeplanning en de uitvoering de me-
thode. De werkgroep verzamelt en denkt na over de knelpun-
ten en stelt verbeteracties op die aan het kernteam worden 
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voorgelegd. De werkgroep schrijft een protocol over de pro-
cessen en de afspraken rondom het gebruik van de leesme-
thode. 

Periode van uitvoering 2013-2014 en 2014-2015 
Instrument om het resultaat te meten ParnasSys twee maal per jaar op opbrengsten evalueren. 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Nederlands 
Nummer 4.1.1 
Beoogd resultaat Implementatie en borging van het gebruik van de methodes 

Taal in Beeld en Spelling in Beeld. 
Te ondernemen acties door wie De werkgroep Taal en Spelling  bewaakt de uitvoering van 

het methodegebruik, de methodeplanning en de uitvoering 
de methode. De werkgroep verzamelt en denkt na over de 
knelpunten en stelt verbeteracties op die aan het kernteam 
worden voorgelegd. De werkgroep schrijft een protocol over 
de processen, normering en de afspraken rondom het ge-
bruik van de methode. 

Periode van uitvoering 20 13-2014 en 2014-2015 
Instrument om het resultaat te meten ParnasSys en Handboek Obs Jan Ligthart 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Nederlands 
Nummer 4.1.1 
Beoogd resultaat Verbeteren begrijpend lezen 
Te ondernemen acties door wie De BC-ers zorgen dat het vak begrijpend lezen regelmatig, 

volgens een planning, wordt besproken op de bouwvergade-
ringen waardoor het resultaat is dat leerkrachten van elkaar 
leren welke didactiek het beste werkt en welk leerkracht- en 
leerling-gedrag essentieel is om tot goede resultaten te ko-
men. De BC-ers schrijven een protocol voor in het Handboek 
Jan Ligthart over de didactiek, methodiek en klassenmanage-
ment rondom Begrijpend Lezen.   
 
De directeur en de IB-ers gaan op zoek naar een andere me-
thode voor Begrijpend Lezen. Zij verzorgen de aanschaf en de 
implementatie. 
 
 

Periode van uitvoering 2013-2014 en 2014-2015 
Instrument om het resultaat te meten ParnasSys twee maal per jaar op opbrengsten evalueren. 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Rekenen en Wiskunde 
Nummer 4.1.3 
Beoogd resultaat Implementatie en borging van het gebruik van de methode 

WIG4. 
Te ondernemen acties door wie De werkgroep Rekenen bewaakt de uitvoering van het me-

thodegebruik, de methodeplanning en de uitvoering de me-
thode. De werkgroep verzamelt en denkt na over de knelpun-
ten en stelt verbeteracties op die aan het kernteam worden 
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voorgelegd. De werkgroep schrijft een protocol over de pro-
cessen, normering en de afspraken rondom het gebruik van 
de nieuwe rekenmethode. 

Periode van uitvoering 20-13-2014 en 2014-2015 
Instrument om het resultaat te meten ParnasSys en Handboek Obs Jan Ligthart 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Huiswerk 
Nummer 4.1.8 
Beoogd resultaat We hechten veel waarde aan het voeren van beleid op het ge-

bied van huiswerk omdat kinderen daardoor leren om ook 
thuis te leren en dit aanvullend is als oefening, het stimuleert 
de betrokkenheid van ouders en we zien het als voorberei-
ding op het Voortgezet Onderwijs. 

Te ondernemen acties door wie De directeur brengt de “Doorgaande lijn Huiswerk” bij de MR 
in, waarna het in werking wordt gezet. 

Periode van uitvoering 2013-2014 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Onderbouwmethode 
Nummer 4.1.9 
Beoogd resultaat Een inhaalslag in de groepen 1-2 op het gebied van inhoud, 

organisatie en didactiek. 
Te ondernemen acties door wie De werkgroep Onderbouw bewaakt de uitvoering van het 

methodegebruik, de methodeplanning en de uitvoering de 
methode. De werkgroep verzamelt en denkt na over de knel-
punten en stelt verbeteracties op die aan het kernteam wor-
den voorgelegd. Ook formuleren zij oplossingen voor de af-
name van BOSOS en de didactische werkplannen. De werk-
groep schrijft een protocol over de processen en de afspra-
ken rondom het gebruik van de methode. 

Periode van uitvoering 2013-2014 en 2014-2015 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Ontspanningsmomenten 
Nummer 4.1.12 
Beoogd resultaat Tijdens de overgang van de lessen doen we een kort bewe-

gingsmoment om de kinderen weer opnieuw actief te kunnen 
laten luisteren en denken. Bewegen stimuleert de bloedsom-
loop waardoor de hersenen geactiveerd worden. De leer-
krachten helpen en ondersteunen elkaar in het zoeken en 
vinden van leuke, aansprekende bewegingsmoment als ener-
gizers.  

Te ondernemen acties door wie De bouwcoördinatoren verzorgen dat er een protocol komt 
waardoor het gebruik van en het proces rondom het inzetten 
van energizers geborgd is. 

Periode van uitvoering Vanaf 2013-2014 jaarlijks 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 
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Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Tweede lesmoment Engels 
Nummer 4.1.13 
Beoogd resultaat In elke groep is wekelijks een tweede lesmoment Engels 
Te ondernemen acties door wie De bouwcoördinatoren verzorgen een protocol voor het 

Handboek Obs Jan Ligthart om het tweede lesmoment Engels 
te borgen in alle groepen. In het protocol wordt vastgelegd 
hoe in alle afzonderlijke groepen, wanneer, wie, wat doet 
rondom Engels als tweede moment en met welke materialen 
wordt gewerkt. 

Periode van uitvoering 2014-2015 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Techniek 
Nummer 4.1.14 
Beoogd resultaat Techniek als vast onderdeel van ons curriculum wordt in elke 

groep gegeven. 
Te ondernemen acties door wie De werkgroep techniek houdt zich bezig met: 

- Inventariseren wat de techniektorens nodig 
hebben om te worden gebruikt. 

- Lessencyclus maken voor de leerkrachten in 
een doorgaande lijn 

- Suggesties om te komen tot lessen techniek 
- Leerkrachten enthousiasmeren om techniek 

te gaan geven. 
- Op papier zetten hoe we de doorgaande lijn 

in de school kunnen waarborgen 
- Er is al het één en ander op papier gezet 

door de vorige werkgroep techniek.  
- Verslag uitbrengen aan het kernteam. 

 
Periode van uitvoering 2013-2014 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Schoolgaande uren 
Nummer 4.2.1 
Beoogd resultaat Effectieve schoolgaande uren waar grote tevredenheid over 

is bij kinderen, ouders en personeel. 
Te ondernemen acties door wie We willen middels een tevredenheidspeling onder alle ou-

ders achterhalen hoe over de schoolgaande uren wordt ge-
dacht. De directeur stelt een strategisch plan op om het ver-
nieuwen van de schoolgaande uren democratisch aan te pak-
ken en volgens de wet- en regelgeving uit te voeren.   

Periode van uitvoering 2013-2014 en 2014-2015 
Instrument om het resultaat te meten Vragenlijst tevredenheid ouders en leerkrachten 
Evaluatie periode Tweejaarlijks 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Effectieve lestijd 
Nummer 4.2.2 
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Beoogd resultaat Effectieve lestijd in alle groepen op basis van de wet- en re-
gelgeving 

Te ondernemen acties door wie Er zijn in de groepen 8 nog steeds activiteiten die niet onder 
effectieve lestijd vallen en moeten worden afgeschaft. Ook 
vervalt effectieve lestijd door het vrijgeven op woensdag 
voorafgaande aan een sportactiviteit. Het eten en drinken 
van kinderen in de pauze gebeurt in alle groepen tijdens een 
zinvolle activiteit in de klas en niet tijdens het buiten spelen. 
Nog niet alle roosters zijn in overeenstemming met de door 
het kernteam vastgestelde urentabel en de weekplanning. De 
directie bewaakt de effectieve leertijd tijdens groepsconsul-
taties. In het kernteam nemen we besluiten over tijdverlies 
door activiteiten van groep 8 en door sport. 
Daarnaast vinden we belangrijk om vast te stellen hoeveel 
uren we de kinderen effectief de les laten volgen in relatie tot 
hoeveel tijd we besteden aan feesten en vieringen. Ook willen 
we vaststellen hoeveel uren kinderen per schooljaar naar 
school gaan in relatie tot de vrije dagen waarop het team stu-
diebijeenkomsten plant. We willen inzicht in de effectieve 
uren waarop kinderen les ontvangen. Deze uren zetten we af 
tegen de prestaties die kinderen halen en zo krijg je inzicht in 
of kinderen voldoende effectieve leertijd krijgen ten opzichte 
van de prestaties. 

Periode van uitvoering 2014-2015 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Weekplanning 
Nummer 4.2.4 
Beoogd resultaat Elke groep is veertien dagen vooruit voorbereid door de leer-

kracht en goed over te nemen door een invaller. 
Te ondernemen acties door wie Het blijkt nog steeds dat in veel gevallen weekplanningen 

niet overeen komen met de vastgestelde uren op de roosters. 
Ook blijkt in veel gevallen dat het overnemen van een groep 
erg lastig is omdat weekplanningen niet zorgvuldig en com-
pleet genoeg worden ingevuld om een groep effectief en ade-
quaat te kunnen overnemen. Ook worden weekplanningen 
niet per twee weken vooruit gemaakt. Het komt in bepaalde 
groepen voor dat er op vrijdag nog geen programma ligt voor 
de maandag daarna. Dit is een zorgelijk gegeven en moet in 
2013-2014 worden opgepakt en verbeterd worden. De roos-
ters worden nog niet zelf door de leerkrachten in ParnasSys 
ingevoerd. 

Periode van uitvoering 2013-2014 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Effectieve instructies 
Nummer 4.3.1  
Beoogd resultaat Effectieve instructies worden door alle leerkrachten gegeven 

volgens het model en op basis van het didactisch werkplan. 
Te ondernemen acties door wie De effectieve instructies die de leerkrachten geven zullen ge-

observeerd worden door de directie middels de kijkwijzer 
die we daarvoor hanteren. De terugkoppeling zal dezelfde 
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dag nog aan de leerkrachten gegeven worden om direct iets 
met de feedback te kunnen doen. Aan het einde van het jaar 
volgt een anoniem overzicht, dat de directie maakt, waaruit 
duidelijk wordt hoever de ontwikkelingen zijn bij de leer-
krachten in de school als totaal met betrekking tot het hante-
ren van het effectieve instructiemodel. De individuele vorde-
ringen vormen een onderdeel van het functionerings- of be-
oordelingsgesprek. 

Periode van uitvoering 2013-2014 en volgende jaren 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatie formulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Didactische werkplannen 
Nummer 4.3.2  
Beoogd resultaat Kinderen ontvangen instructies op hun niveau en op basis 

van hun onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. 
Te ondernemen acties door wie Didactische werkplannen moeten op orde zijn aan het begin 

van het schooljaar, meteen in de eerste week. Dit kan door 
deze documenten leidend te maken bij de overdracht aan het 
einde van het voorgaande schooljaar. De “oude” en de 
“nieuwe” leerkracht maken dan gezamenlijk een analyse en 
baseren daarop een nieuw didactisch werkplan dat meteen 
in de eerste week van het nieuwe schooljaar gebruikt wordt 
bij de effectieve instructies. De IB-ers verzorgen voor juli 
2014  een protocol dat de borging van de afspraken rondom 
het werken met de didactische werkplannen garandeert. 
 
Didactische werkplannen moeten actueel zijn. Dat betekent 
dat zij naast de reguliere cyclus ook op momenten dat de 
leerkracht dat noodzakelijk vindt,  in overleg met intern be-
geleiders bijgesteld,  moeten kunnen worden door de uitsla-
gen van de methode gebonden toetsen of de observaties. De 
IB-ers verzorgen voor juli 2014  een protocol dat de borging 
van de afspraken rondom het werken met de didactische 
werkplannen garandeert. 

Periode van uitvoering 2013-2014 en jaarlijks 
Instrument om het resultaat te meten evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk Veiligheid 
Onderwerp De werkgroep Veiligheid 
Nummer 4.6.1 
Beoogd resultaat Een veilige school 
Te ondernemen acties door wie Vanuit de WMKPO wordt veiligheidsbeleid tweejaarlijks ge-

evalueerd  onder personeel, ouders en kinderen en aan de 
hand van de uitkomsten bijgesteld. De werkgroep Veiligheid 
is daar verantwoordelijk voor. 
De werkgroep Veiligheid 

1- Verzorgt op elke locatie twee ontruimingen per 
schooljaar (1 ontruiming wordt vooraf bekend ge-
maakt en 1 ontruiming is onverwachts). 

2- Speelt een belangrijke rol en heeft taken bij onveilige 
incidenten en calamiteiten. 

3- Verdeelt onderling taken en verantwoordelijkheden. 
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4- Controleert jaarlijks de schoolgebouwen op onvei-
lige situaties. 

5- Doet voorstellen aan het kernteam voor nieuw be-
leid of wijziging van protocollen. 

6- Monitoren dat de acties vanuit het Veiligheidsplan 
worden uitgevoerd. 

7- Rapporteert aan de directie. 
8- Maakt jaarlijks een anoniem verslag over fysieke vei-

ligheidsaspecten. 
9- Is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg Veilig-

heid en afname van metingen. 
Periode van uitvoering Jaarlijks meerdere momenten 
Instrument om het resultaat te meten Checklists veiligheid, RI en E van de Stichting Wijzer 
Evaluatie periode Jaarlijks de checklists en vierjaarlijks de RI en E. 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Aanbod na school 
Nummer 4.8 
Beoogd resultaat Aanbod bieden dat past bij de leerlingenpopulatie van onze 

school en verrijkend is op het schoolsaanbod. 
Te ondernemen acties door wie Het beleidsplan ligt klaar om te worden uitgevoerd. We zijn 

echter niet toegekomen aan de uitvoering Aanbod na School. 
Omdat de huisvesting een jaar werd verschoven en pas in 
2016 gerealiseerd zal worden, ontbrak de noodzaak om veel 
druk te zetten op de uitvoering van Aanbod na School.  
De adjunct zet in 2016 het beleid verder uit. 

Periode van uitvoering 2016 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Klassenmanagement 
Nummer 4.9 
Beoogd resultaat Een doorgaande lijn en uniforme afspraken over visuele 

structuurzaken in alle groepen. 
Te ondernemen acties door wie Op elke school zitten leerlingen met een grote structuurbe-

hoefte. Deze leerlingen zullen in de toekomst vaker in het re-
gulier onderwijs blijven. Ze zullen minder snel verwezen 
worden naar het SBO, SO of VSO. 
We ontwikkelen en lijn in de structuuraspecten van onze 
school. Daartoe richten we een werkgroep op. 

Periode van uitvoering 2015-2016 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Zelfstandig werken 
Nummer 4.10 
Beoogd resultaat Er wordt gewerkt met een uniforme lijn voor zelfstandig 

werken. 
Te ondernemen acties door wie We richten een werkgroep op die het aspect zelfstandig wer-

ken gaat uitwerken. 
Periode van uitvoering 2015-2016 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 
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Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Didactische werkplannen 
Nummer 4.3.2  
Beoogd resultaat Kwalitatief goede didactische werkplannen door de hele 

school op het gebied van inhoud en uitvoering. 
Te ondernemen acties door wie De IB-ers instrueren de  leerkrachten middels een training, 

een gebruikshandleiding en een protocol over kwalitatief 
goede handelingsplannen en didactische werkplannen schrij-
ven en de organisatie daarvan in de groep effectief en ade-
quaat  uitvoeren. 

Periode van uitvoering 2013-2014 en 2014-2015 
Instrument om het resultaat te meten Handboek Jan Ligthart en vragenlijst tevredenheid leerkrach-

ten 
Evaluatie periode Voor elke zomer 

 
 

Hoofdstuk Didactiek 
Onderwerp Rapporten 
Nummer 4.3.3 
Beoogd resultaat Ouders en kinderen zo volledig mogelijk informeren over 

vorderingen en ontwikkelingen. 
Te ondernemen acties door wie De rapporten moet worden vernieuwd omdat ze niet meer 

voldoen aan de eisen die wij stellen aan een rapport. Er heeft 
al onderzoek onder de leerkrachten plaatsgevonden  en daar-
uit blijkt dat er een sterke wens is om een digitaal rapport te 
hanteren. De directeur onderzoekt welke mogelijkheden er 
zijn en hoe dit rapport kan worden vormgegeven. In 2014 
komt de directeur met een voorstel in het kernteam zodat in 
november 2014 het nieuwe rapport in gebruik kan worden 
genomen. 

Periode van uitvoering 2014 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk Opbrengstgericht werken 
Onderwerp VO adviezen en de houdbaarheid daarvan 
Nummer 4.4.9 
Beoogd resultaat Gedegen VO adviezen die houdbaar zijn 
Te ondernemen acties door wie De IB-ers schrijven voor juli 2014 een protocol waarin ge-

borgd wordt hoe het proces van totstandkoming van de VO-
adviezen verloopt. Ook komen daarin afspraken over het 
tijdspad dat gevolgd moet worden om tot een VO advies te 
komen. Tevens wordt geborgd hoe de contacten verlopen 
met de VO scholen en externen die met het VO advies te ma-
ken hebben. Tot slot regelen we in het protocol hoe de advie-
zen (doorgaan, terugzetten en blijven zitten) worden gevolgd 
nadat de kinderen onze school hebben verlaten. 

Periode van uitvoering 2013-2014 en 2014 en 2015 
Instrument om het resultaat te meten Jaarverslag 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp De werkgroep sociaal emotioneel 
Nummer 4.6.2 
Beoogd resultaat Een veilig klimaat in de school 
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Te ondernemen acties door wie De werkgroep sociaal-emotioneel doet onderzoek in de 
school naar de sociaal-emotionele veiligheid van kinderen en 
hoe het gesteld is met het aanbod sociaal-emotioneel in de 
groepen. De werkgroep: 
Signaleert probleemgedrag en aandragen van oplossingen op 
schoolniveau. 
Signaleert sociaal-emotionele onveiligheid op school en aan-
dragen oplossingen op schoolniveau. 
Doet beleidsvoorstellen doen aan kernteam. 
Vindt oplossingen voor het niet werken van de opstekers en 
afbrekers. 
Bereidt de tweeweekse start van het nieuwe schooljaar voor. 
Draagt zorg voor continuering van alle antipest-afspraken in 
de school. 
Schrijft een protocol voor in het Handboek waarin de proces-
sen en de afspraken rondom Sociaal-emotionele veiligheid 
zijn opgenomen. 

Periode van uitvoering Elk jaar in april en mei 
Instrument om het resultaat te meten Vragenlijst WMK-PO sociale veiligheid kinderen 
Evaluatie periode Voor elke zomer 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp De toetskalender 
Nummer 4.12.1.1 
Beoogd resultaat Verbeteren toetskalender 
Te ondernemen acties door wie De toetskalender moet worden herzien. Er moet kritisch ge-

keken worden naar het aantal toetsen en of op onderdelen 
meer of minder getoetst zou moeten worden. De argumenten 
voor of tegen meer of minder toetsen en het eventuele uit-
breiden van toetsen (begrijpend luisteren, begrijpend lezen) 
worden opgenomen in het protocol. 
 
Over de afname, het gebruik van en de hoeveelheid CITO 
toetsen schrijven de IB-ers het protocol dat met ingang van 
het schooljaar 2014-2015 wordt gehanteerd en in het Hand-
boek kan worden opgenomen. 
 
Om in de didactische werkplannen een doorgaande lijn te 
krijgen en gericht te kunnen werken met kinderen, gaan we 
CITO begrijpend lezen, tweejaarlijks afnemen. 
 

Periode van uitvoering 2013-2014 en 2014-2015 
Instrument om het resultaat te meten Handboek Obs jan Ligthart 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Overgangscriteria 
Nummer 4.12.6 
Beoogd resultaat Scherper omgaan met overgangscriteria 
Te ondernemen acties door wie Er zijn overgangscriteria vastgesteld voor de groepen 1-2-3-

4. Nu moeten we de overgangscriteria nog vaststellen voor 
de groepen 5-6-7-8. De overgangscriteria vaststellen is één, 
het in de praktijk uitvoeren is twee. De effecten zullen goed 
gevoeld gaan worden omdat de normering strenger is dan 
voorheen. Dit blijkt noodzakelijk omdat de lesstof in een ho-
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gere groep, vaardigheden en kennis vereist die bekend ver-
ondersteld worden De criteria communiceren naar ouders 
zal zorgvuldig moeten gebeuren. 

Periode van uitvoering 2013-2014 en 2014-2015 
Instrument om het resultaat te meten Handboek Jan Ligthart en vragenlijst tevredenheid leerkrach-

ten 
Evaluatie periode Voor elke zomer 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Horizontale verplaatsing 
Nummer 4.12.6 
Beoogd resultaat Het mogelijk aken dat een kind horizontaal verplaats wordt. 
Te ondernemen acties door wie Beleid over horizontale verplaatsing moet nog gemaakt wor-

den. Hiermee bedoelen we de verplaatsing van kinderen van 
de ene leerjaargroep naar de andere leerjaargroep. Dus hori-
zontaal. Reden daarvoor kan zijn gelegen in de sociaal emoti-
onele sfeer. De IB-ers maken het protocol en de directeur 
zorgt dat het in het kernteam en de MR behandeld wordt. 

Periode van uitvoering 2013-2014 en 2014-2015 
Instrument om het resultaat te meten Handboek Jan Ligthart en vragenlijst tevredenheid leerkrach-

ten 
Evaluatie periode Voor elke zomer 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Protocollen en procedures 
Nummer 4.12.7 
Beoogd resultaat Verbeterde processen in de zorg en begeleiding 
Te ondernemen acties door wie Om effectief onderwijs mogelijk te maken in de groepen zijn 

er nog nadere afspraken en protocollen nodig op het gebied 
van zorg en begeleiding. De onderstaande protocollen wor-
den door de IB-ers gemaakt in 2013-2014. Daarna moeten de 
protocollen  besproken worden in de bouwvergaderingen en 
vastgesteld worden in het kernteam. 

Periode van uitvoering 2013-2014 en 2014-2015 
Instrument om het resultaat te meten Handboek Obs Jan Ligthart en vragenlijst tevredenheid van 

leerkrachten. 
Evaluatie periode Voor elke zomer 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Ontwikkelingsperspectief 
Nummer 4.12.9 
Beoogd resultaat Tijdig en inhoudelijk sterke Ontwikkelingsperspectieven ma-

ken. 
Te ondernemen acties door wie Voor kinderen die de leerstof van aan het einde van groep 8 

niet gaan halen in de vorm van de minimumdoelen, stellen 
we een Ontwikkelingsperspectief op. Hoe dit ontwikkelings-
perspectief gemaakt moet worden, wanneer, voor wie, wat 
de criteria zijn en hoe de uitvoering in de klas gedaan moet 
worden en wie de ontwikkeling en de voortgang bewaakt 
daarover moet een protocol geschreven worden door de IB-
ers. 

Periode van uitvoering 2013-2014 en 2014-2015 
Instrument om het resultaat te meten Handboek Jan Ligthart en vragenlijst tevredenheid leerkrach-

ten 
Evaluatie periode Voor elke zomer 
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Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Meldcode 
Nummer 4.12.12 
Beoogd resultaat Adequaat handelen en registeren als het gaat om huiselijk ge-

weld en kindermishandeling. 
Te ondernemen acties door wie De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moet 

worden uitgewerkt voor onze school, opgenomen in het Vei-
ligheidsplan en gemonitord worden door de IB-ers. 

Periode van uitvoering 2013-2014 en 2014-2015 
Instrument om het resultaat te meten Handboek Jan Ligthart en vragenlijst tevredenheid leerkrach-

ten 
Evaluatie periode Voor elke zomer 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Hoog- en meerbegaafden 
Nummer 4.12.13  
Beoogd resultaat Voldoen aan de onderwijs en ondersteuningsbehoefte van 

hoog- en meerbegaafden. 
Te ondernemen acties door wie Het protocol hoog- en meerbegaafden is wel uitgewerkt, 

maar nog niet behandeld. Doordat het nog niet geagendeerd 
is in het kernteam, kan het nog niet in werking treden. De IB-
ers zorgen dat het in de kernteam komt en de directeur zorgt 
dat het in de MR komt. 

Periode van uitvoering 2013-2014 en 2014-2015 
Instrument om het resultaat te meten Handboek Jan Ligthart en vragenlijst tevredenheid leerkrach-

ten 
Evaluatie periode Voor elke zomer 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp Overdracht 
Nummer 4.12.16 
Beoogd resultaat Verbeterde overdracht 
Te ondernemen acties door wie Overdrachtsgesprekken rondom de herfstvakantie dienen ter 

aanvulling van de overdracht middels het formulier dat in de 
zomer plaatsvindt. Met name het verschil in inzichten over 
de groep, over individuele kinderen en over de resultaten ko-
men aan de orde tijdens dit overdrachtsgesprek. Het borgen 
moet nog goed worden afgesproken en daarin nemen de IB-
ers een leidende rol. 

Periode van uitvoering Voor de zomer en voor de herfstvakantie 
Instrument om het resultaat te meten Handboek Obs Jan Ligthart en vragenlijst tevredenheid van 

ouders. 
Evaluatie periode Voor elke zomer 

 
 

Hoofdstuk Opbrengstgericht werken 
Onderwerp Opbrengsten sociaal emotioneel 
Nummer 4.15 
Beoogd resultaat Werken aan de sociaal emotionele ondersteuningsbehoefte 

van kinderen. 
Te ondernemen acties door wie De leerkrachten vullen voor het schooljaar 2013-2014 voor 

de kerstvakantie voor de kinderen van groep 2-8 alle onder-
delen in van ZIEN! om een beeld te krijgen van de sociaal-
emotionele gesteldheid van hun groep. Zo nodig maakt de 
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leerkracht een groepsplan Sociaal Emotioneel. Daarna stre-
ven we na dat ZIEN! jaarlijks voor de herfstvakantie wordt 
ingevuld zodat met het groepsplan minimaal  ¾ schooljaar 
gewerkt kan worden. 

Periode van uitvoering Elk jaar voor de herfstvakantie 
Instrument om het resultaat te meten Vragenlijst WMK-PO sociale veiligheid kinderen 
Evaluatie periode Voor elke zomer 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons personeel 
Onderwerp Professioneel gedrag 
Nummer 5.1.2 
Beoogd resultaat Professioneel handelen 
Te ondernemen acties door wie Tijdens de vergaderingen, bij gesprekken onderling, tijdens 

ontspanningsmomenten en tijdens de formele gesprekken 
rondom functioneren komen de aspecten van de leerkracht 
als professional ter sprake door collega’s onderling en de di-
rectie. We spreken elkaar aan op de professionele houding. 

Periode van uitvoering Hele jaar door 
Instrument om het resultaat te meten Vragenlijst WMK-PO tevredenheid leerkrachten 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons onderwijs 
Onderwerp De gesprekkencyclus 
Nummer 5.2 
Beoogd resultaat De directie heeft en de leerkrachten hebben zicht op functio-

neren en ontwikkeling als professional. 
Te ondernemen acties door wie De SBL competenties vormen de basis van het beoordelen 

van het functioneren van de leerkrachten. De directeur houdt 
om de schooljaar met alle leerkrachten een beoordelingsge-
sprek. 
 
De SBL competenties vormen de basis van het bespreken van 
het functioneren van de leerkrachten. De directeur houdt elk 
jaar een functioneringsgesprek met de leerkrachten. 

Periode van uitvoering In driejaarlijkse cyclus: functioneringsgesprek, POP gesprek, 
beoordelingsgesprek. 

Instrument om het resultaat te meten Jaarverslag 
Evaluatie periode Voor elk zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons personeel 
Onderwerp Klassenconsultaties 
Nummer 5.2.2 
Beoogd resultaat Regelmatige feedback op lessen 
Te ondernemen acties door wie De SBL competenties vormen het uitgangspunt voor de kijk-

wijzers bij groepsconsultaties. De directie bezoekt alle leer-
krachten minimaal 1 x dit schooljaar. 
 
De leerkrachten hebben de kans om collegiale groepsconsul-
taties te doen en tevens om op andere scholen van de Stich-
ting Wijzer te gaan kijken. Verzoeken tot consultaties worden 
in overleg ingepland en gefaciliteerd.  

Periode van uitvoering Hele jaar door 
Instrument om het resultaat te meten Jaarverslag 
Evaluatie periode Voor de zomer 
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Hoofdstuk De kwaliteit van ons personeel 
Onderwerp POP 
Nummer 5.2.3 
Beoogd resultaat Leerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikke-

ling als professional. 
Te ondernemen acties door wie Alle leerkrachten leveren om de drie jaar een POP in bij de 

directeur.  
Periode van uitvoering In een cyclus van drie jaar: functioneren, POP, beoordelen. 
Instrument om het resultaat te meten Jaarverslag 
Evaluatie periode Voor de zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons personeel 
Onderwerp Nascholing ParnasSys 
Nummer 5.2.4.1  
Beoogd resultaat Bekend zijn met en werken met alle onderdelen van Parna-

Sys 
Te ondernemen acties door wie Tijdens een studiebijeenkomst in 2011-2012 is het team 

wegwijs gemaakt in het programma. Daarnaast wordt ver-
wacht dat iedereen zich door zelfstudie verder bekwaamd in 
het systeem. De handleiding is in ieders bezit.  
Methode onafhankelijke toetsen invoeren 
Methode afhankelijke toetsen invoeren 
Notities maken 
Absenties invoeren en bijhouden 
ZIEN! invoeren 
Dictee analyse invoeren 
Ouder- en kind gegevens bekijken 
Wachtwoord wijzigen 
Verslag of notitie van een kind of van de groep maken (ook 
naar aanleiding van de rapportgesprekken) 

Periode van uitvoering 2013-2015 
Instrument om het resultaat te meten Functioneringsgesprek 
Evaluatie periode 2015 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons personeel 
Onderwerp Nascholing sociaal emotioneel 
Nummer 5.2.4.2 
Beoogd resultaat Juiste invoering van ZIEN! 
Te ondernemen acties door wie Voor de invoering van het leerlingvolgsysteem voor de soci-

aal emotionele ontwikkeling hebben  we een trainingsbijeen-
komst van ZIEN gevolgd. Verder bekwamen we ons door zelf-
studie, want aan de hand van de handleiding leren we het 
programma beter kennen. De werkgroep sociaal emotioneel 
en de IB-ers begeleiden dit proces. 

Periode van uitvoering 2013-2014 en 2014-2015 
Instrument om het resultaat te meten ParnasSys 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons personeel 
Onderwerp Nascholing BHV en EHBO 
Nummer 5.2.4.3  
Beoogd resultaat Goed opgeleid personeel op het gebied van veiligheid 
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Te ondernemen acties door wie De scholing voor de BHV-ers wordt verzorgd en georgani-
seerd door het staf bureau van de Stichting Wijzer en boven-
schools betaald. De EHBO cursussen volgen de twee leer-
krachten op eigen gelegenheid en wordt betaald vanuit het 
nascholingsbudget. 

Periode van uitvoering Elk schooljaar 
Instrument om het resultaat te meten De evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elk zomervakantie  

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons personeel 
Onderwerp Nascholing vertrouwenspersonen 
Nummer 5.2.4.4 
Beoogd resultaat Opgeleide vertrouwenspersonen in de school 
Te ondernemen acties door wie De directeur biedt de vertrouwenspersonen een landelijke 

cursus aan en de mogelijkheid om deze te kunnen volgen. 
Periode van uitvoering 2013-2014 en 2014-2015 
Instrument om het resultaat te meten evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons personeel 
Onderwerp Studiedagen  
Nummer 5.2.4.5 
Beoogd resultaat Het personeel is betrokken bij en actief in het uitvoeren van 

het schoolbeleid. 
Te ondernemen acties door wie Jaarlijks organiseren we studiebijeenkomsten voor het team 

om ons te bekwamen in de afgesproken speerpunten. Alle 
leerkrachten worden verwacht op de studiebijeenkomsten 
omdat de uren zijn geoormerkt op de normjaartaken. De 
OOP-ers worden niet verwacht, maar als dat nodig mocht 
zijn, worden ze door de directeur gevraagd. 

Periode van uitvoering Jaarlijks 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk De kwaliteit van ons personeel 
Onderwerp Taakbeleid 
Nummer 5.3.3 
Beoogd resultaat Een soepel lopend taakbeleid dat voor alle betrokkenen naar 

tevredenheid is. 
Te ondernemen acties door wie De afspraken die zijn gemaakt, staan beschreven in de bijlage 

bij de normjaartaak. Alle personeelsleden hebben deze bij-
lage ontvangen. Er zijn nog geen kwaliteitseisen gesteld aan 
de taken. En het systeem van de verdeling van taken kan an-
ders. 
Proces moet verbeterd worden. 

Periode van uitvoering 2013-2014 en 2014-2015 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk Ons innovatief vermogen 
Onderwerp Nieuwbouw 
Nummer 7.2 
Beoogd resultaat Een gerealiseerde nieuwbouw 



99 
 

Te ondernemen acties door wie De plannen en tekeningen over de nieuwbouw die vanuit de 
projectgroep aan de directie  ter goedkeuring of ter informa-
tie worden voorgelegd, zullen ook besproken worden met 
het ouderpanel en het kernteam. Beslissingen worden geno-
men in de projectgroep van de nieuwbouw, waar de directies 
van de betrokken scholen in vertegenwoordigd zijn. De direc-
teur voert onderhandelingen met de Gemeente Vlaardingen 
over de veilige school-thuis route. 

Periode van uitvoering 2013-2016 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Einde traject 

 
 

Hoofdstuk Ons innovatief vermogen 
Onderwerp Software 
Nummer 7.2.2 
Beoogd resultaat Alle aanwezige software wordt dagelijks actief door de kin-

deren gebruikt. 
Te ondernemen acties door wie In alle groepen staan computers en de afspraak is dat deze 

dagelijks door de kinderen worden gebruikt. De leerkracht 
maakt een jaarplanning zodat alle aanwezige software actief 
door de kinderen wordt gebruikt en kinderen deze manier 
van het zich eigen maken van leerstof krijgen aangeboden. 
De werkgroep ICT maakt een protocol voor in het Handboek 
waarin wordt geregeld dat de computers in de klas worden 
gebruikt volgens een planning waarbij alle kinderen aan de 
beurt komen en alle software die is aangeschaft wordt ge-
bruikt. De werkgroep ICT bewaakt de afspraken rondom het 
gebruik van software. 

Periode van uitvoering Dagelijks 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk Ons innovatief vermogen 
Onderwerp Mobiele telefoons 
Nummer 7.2.6 
Beoogd resultaat Mobiele telefoons zijn handig, maar niet storend op school. 
Te ondernemen acties door wie Het beleid rondom het gebruik van mobiele telefoons in de 

school door personeel en kinderen is in grote lijnen klaar en 
ligt ter instemming voor aan de MR. Dat verzorgt de direc-
teur. Het protocol kan daarna worden toegevoegd aan het 
Handboek Jan Ligthart. Dat verzorgt de werkgroep ICT. Ook 
bewaakt de werkgroep de uitvoering van de gemaakte af-
spraken rondom mobiele telefoons. 

Periode van uitvoering 2014 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 
 

Hoofdstuk Ons innovatief vermogen 
Onderwerp Internetprotocol 
Nummer 7.2.7 
Beoogd resultaat Kinderen maken veilig gebruik van internet en computers 
Te ondernemen acties door wie In de bovenbouwgroepen 6,7,8 bespreken de leerkrachten 

aan het begin van elk schooljaar het internetprotocol en laten 
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de kinderen dit ondertekenen. De ondertekende internetpro-
tocollen worden door de leerkrachten per schooljaar in een 
apart mapje bewaard. De kinderen volgen tevens de cursus 
online. Ook werken ze zelfstandig in het lespakket en krijgen 
ze aan het einde hun internet diploma. Zie Kennisnet en vei-
lig surfen. 
 
Het internetprotocol voor kinderen en personeelsleden, zoals 
hierboven beschreven wordt aangestuurd door de werk-
groep ICT aangelegenheden. Tevens maken zij voor juli 2014 
een protocol voor in het handboek Jan Ligthart waarin het 
proces en de afspraken rondom het werken met het internet-
protocol (inclusief social media, internet op telefoons en alle 
andere facetten van internet gebruik) worden vastgelegd per 
groep en voor de hele school. 
 
De werkgroep ICT aangelegenheden monitoren de afspraken 
die zijn gemaakt rondom gebruik internet.  

Periode van uitvoering 2013-2014 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
Hoofdstuk Ons innovatief vermogen 
Onderwerp Boss project 
Nummer 7.3.9 
Beoogd resultaat Opleiden in de school in relatie tot opbrengstgericht werken. 
Te ondernemen acties door wie  Voor beter opleiden in samenhang en synergie is nog niet 

helemaal duidelijk wat dit gaat betekenen voor de school.  
Periode van uitvoering 2013-2014 tot en met 2017-2018 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk Gastvrijheid 
Onderwerp Gastvrijheid 
Nummer 8 
Beoogd resultaat Een gastvrije school voor kinderen, ouders en personeel. 
Te ondernemen acties door wie De directeur wijst per locatie één persoon aan die de coachen 

Hostmanship Jan Ligthart worden en de cursus gaan volgen 
in het voorjaar van 2014. Zij gaan ook ervoor zorgen dat de 
acties rondom gastvrijheid van de Stichting Wijzer in de 
school worden uitgevoerd. 

Periode van uitvoering 2014-2015 en 2015-2016 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elk schooljaar 

 
 

Hoofdstuk Gastvrijheid 
Onderwerp De schoolgids 
Nummer 8.1.1 
Beoogd resultaat Ouders tijdig en volledig informeren 
Te ondernemen acties door wie De schoolwijzer en de schoolwijzerbijlage gaan samen de 

schoolgids vormen. Deze gids wordt door de directeur elk 
schooljaar gemaakt in juni, aan de MR ter goedkeuring over-
handigd in juli en aan de ouders overhandigd in augustus. We 
hebben voor ogen dat ouders volledig en tijdig geïnformeerd 
worden over huishoudelijke en inhoudelijke zaken die de 
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school betreffen. Samen met de schoolgids wordt het prak-
tisch handboekje uitgegeven in de eerste schoolweek. 

Periode van uitvoering 2013-2014 
Instrument om het resultaat te meten Vragenlijsten tevredenheid van WMK-PO 
Evaluatie periode Elke 2 jaar 

 
 

Hoofdstuk Gastvrijheid 
Onderwerp Website 
Nummer 8.1.2 
Beoogd resultaat De website is ons belangrijkste communicatiekanaal naar ou-

ders om ze zo volledig mogelijk te informeren over actuele 
zaken 

Te ondernemen acties door wie De nieuwe website gaat oktober 2013 de lucht in. Deze wordt 
beheerd door een leerkracht en de directeur.  Doordat de site 
interactief is, kunnen alle personeelsleden makkelijk en snel 
berichten plaatsen. De leerkrachten zorgen dat de groepspa-
gina’s actuele informatie bevatten. Minimaal worden elke 
maand berichten op de groepspagina’s vernieuwd door de 
leerkrachten.. 

Periode van uitvoering Maandelijks doorlopend 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk Gastvrijheid 
Onderwerp Ouderportal 
Nummer 8.1.3 
Beoogd resultaat Ouders zijn actief op de ouderportal.  
Te ondernemen acties door wie De ouderportal wordt geïntroduceerd bij ouders middels een 

brief met daarin de inlogcodes. Ouders kunnen de portal 
raadplegen voor de toetsgegevens en NAW gegevens van hun 
kind(eren). De directeur en de werkgroep ICT aangelegenhe-
den coördineren de activiteiten rondom de ouderportal. Ook 
bedenken zij een systeem/regels/afspraken waardoor de ou-
derportal de leerkrachten tijd bespaart. De werkgroep be-
waakt dit systeem.  De werkgroep doet tevens een voorstel 
over de relatie tussen de ouderportal en de rapportgesprek-
ken. 

Periode van uitvoering 2014 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
Evaluatie periode Voor elke zomervakantie 

 
 

Hoofdstuk Gastvrijheid 
Onderwerp Informatieavonden 
Nummer 8.1.6 
Beoogd resultaat Informatieavonden waar ouders en leerkrachten tevreden 

over zijn 
Te ondernemen acties door wie In de bouwvergaderingen worden de informatieavonden 

goed voorbereid voor het jaar 2014-2015 waardoor in elke 
groep dezelfde soort informatie gegeven wordt en de leer-
krachten een uniforme PowerPoint Presentatie gebruiken. 
Dit schooljaar doen we ervaringen op en schrijven de bouw-
coördinatoren een protocol dat voor meerdere jaren moet 
gaan gelden. 

Periode van uitvoering 2013-2014 
Instrument om het resultaat te meten Evaluatieformulieren 
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Evaluatie periode Na elke informatieavond ouders bevragen en voor elke zo-
mervakantie in het team evalueren. 

 
 

Hoofdstuk Gastvrijheid 
Onderwerp Oudernieuwsbrief 
Nummer 8.1.7 
Beoogd resultaat Een informatieve oudernieuwsbrief  
Te ondernemen acties door wie We blijven vooralsnog wel oudernieuwsbrieven verstrekken, 

maar doen dat nog maar 1 x per maand. De oudernieuwsbrief 
wordt door de directeur gemaakt. Dit schooljaar doen we er-
varingen op en schrijft de adjunct directeur een protocol dat 
voor meerdere jaren moet gaan gelden over de inhoud, de 
schrijver, aanleveren kopij enz. 

Periode van uitvoering 2013-2014 
Instrument om het resultaat te meten Vragenlijsten tevredenheid ouders 
Evaluatie periode Tweejaarlijks 

 
 

Hoofdstuk Gastvrijheid 
Onderwerp Maandoverzicht 
Nummer 8.1.8 
Beoogd resultaat Ouders worden zo volledig mogelijk geïnformeerd over de 

groep 
Te ondernemen acties door wie De leerkrachten verzorgen per maand een overzicht van bij-

zonderheden die de groep betreffen zoals  activiteiten, toet-
sen, huiswerk, sportevenementen en verjaardagen. Ouders 
worden daardoor volledig geïnformeerd over zaken die de 
groep van hun kind betreffen. Leerkrachten versturen 10 x 
per schooljaar een maandoverzicht per email. Dit kan via de 
contactouder gebeuren of de leerkrachten  versturen het zelf. 
Dit schooljaar doen we ervaringen op en schrijft de adjunct 
directeur een protocol dat voor meerdere jaren moet gaan 
gelden. 

Periode van uitvoering 2013-2014 
Instrument om het resultaat te meten Vragenlijsten tevredenheid ouders 
Evaluatie periode Tweejaarlijks 

 
 

Hoofdstuk Gastvrijheid 
Onderwerp Thema-avonden 
Nummer 8.1.9 
Beoogd resultaat Ouders informeren over (beleid) zaken van de school of on-

derwijs/opvoeding in het algemeen. 
Te ondernemen acties door wie Per schooljaar verzorgt de school twee algemene ouderavon-

den rondom een thema. Het thema kan een opvoedingson-
derwerp zijn, maar ook het beleid van de school kan centraal 
gesteld worden.  Ook kan het zijn dat de actualiteit bepaalt 
dat een onderwerp relevant is om onder de aandacht van ou-
ders te brengen. Het thema kan aangedragen worden door 
ouders of door leerkrachten. De directie bepaalt uiteindelijk 
over welk thema informatie wordt gegeven.  Alle ouders van 
de school worden uitgenodigd voor de avond, die telkens in 
oktober en april van het schooljaar plaatsvindt. Ouders wor-
den via de oudernieuwsbrief en via de website meerdere ma-
len herinnerd aan de datum en de tijd waarop de avond 
plaatsvindt. De ouderavonden worden door de school zelf of 
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door externen verzorgd. De ouderavonden zijn een school-
aangelegenheid en daarom hebben directie en leerkrachten 
een actieve rol en verantwoordelijkheid in de organisatie en 
de uitvoering. Dit schooljaar doen we ervaringen op en 
schrijft de adjunct directeur  een protocol dat voor meerdere 
jaren moet gaan gelden. 

Periode van uitvoering 2013-2014 
Instrument om het resultaat te meten Vragenlijsten tevredenheid ouders 
Evaluatie periode Tweejaarlijks 

 
 

Hoofdstuk Gastvrijheid 
Onderwerp Ouderpanel 
Nummer 8.1.10 
Beoogd resultaat Zorgen en zaken van het plein de school inhalen. 
Te ondernemen acties door wie Het ouderpanel is een “met de benen op tafel overleg” tussen 

ouders en het management van de school. De directie en/of 
het kernteam zijn vertegenwoordigd in dit overleg. De school 
laat zich door de ouders informeren over zaken die spelen op 
het schoolplein en die ouders dwars zitten. Ook is dit overleg 
bedoeld om ouders te raadplegen over beleidsvoornemens of 
huisvestingszaken. Het ouderpanel vindt 4 x per schooljaar 
plaats, waarvan twee keer op een middag na schooltijd en 
twee keer op een avond. Een bijeenkomst duurt niet langer 
dan anderhalf uur. Via de oudernieuwsbrief zijn ouders opge-
roepen om deel te nemen aan dit overleg. Voor dit schooljaar 
zijn er  12 ouders die zich hebben aangemeld. Dit schooljaar 
doen we ervaringen op en schrijft de adjunct directeur een 
protocol dat voor meerdere jaren moet gaan gelden. 

Periode van uitvoering 2013-2014 
Instrument om het resultaat te meten Vragenlijsten tevredenheid ouders 
Evaluatie periode Tweejaarlijks 

 
 

Hoofdstuk Gastvrijheid 
Onderwerp Contactouders 
Nummer 8.1.11 
Beoogd resultaat Contacten en communicatie verbeteren tussen de school en 

de ouders. 
Te ondernemen acties door wie De contactouders zijn ouders die de brug vormen tussen de 

leerkracht en alle andere ouders. De contact ouder verstuurt 
e-mails, roept ouders op voor ouderhulp in de klas en kan an-
dere zaken die te maken hebben met de brugfunctie tussen 
leerkracht en ouders verzorgen. Per groep is er een contact-
ouder. De leerkracht bepaalt vooralsnog zelf hoe intensief 
hij/zij gebruik wil maken van de contactouder. De ouders on-
derling bepalen meestal op de informatieavond van de groep 
aan het begin van het schooljaar wie de nieuwe contactouder 
wordt. Dit schooljaar doen we ervaringen op en schrijft de 
adjunct directeur een protocol dat voor meerdere jaren moet 
gaan gelden. 

Periode van uitvoering 2013-2014 
Instrument om het resultaat te meten Vragenlijst tevredenheid ouders 
Evaluatie periode Tweejaarlijks  

 
 

Hoofdstuk Gastvrijheid 
Onderwerp Ideeënbus 
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Nummer 8.1.12 
Beoogd resultaat Kinderen en ouders kunnen meedenken over alle zaken die 

de school aangaan. 
Te ondernemen acties door wie Op beide locaties moet een ideeënbus gaan komen om ou-

ders en kinderen de kans te geven invloed te hebben op za-
ken die hen aangaan. Het plan moet nog verder worden uit-
gewerkt en zal in de vorm van een protocol geborgd worden 
in de school. De adjunct directeur  gaat zich buigen over de 
uitwerking en uitvoering van de ideeënbus. 

Periode van uitvoering 2013-2014 
Instrument om het resultaat te meten Vragenlijst tevredenheid ouders 
Evaluatie periode Tweejaarlijks 

 
 

Hoofdstuk Gastvrijheid 
Onderwerp Leerlingenraad 
Nummer 8.1.13 
Beoogd resultaat Inspraak van kinderen verbeteren 
Te ondernemen acties door wie De leerlingenraad is in juni 2013 geïnstalleerd en is vanaf 

schooljaar 2013-2014 actief.  De kinderen zijn gekozen door 
hun klasgenoten middels verkiezingen en zij vertegenwoor-
digen de groepen 5 tot en met 8. Ze gaan 4 keer per jaar verg-
aderen met de directeur en de beleidsveranderingen die ze 
voorstellen worden serieus genomen en overwogen op haal-
baarheid. De 4 vergaderingen worden voorbereid met de kin-
deren door de IB-er van de school. Dit schooljaar doen we er-
varingen op en schrijft de adjunct directeur een protocol dat 
voor meerdere jaren moet gaan gelden. 

Periode van uitvoering 2013-2014 
Instrument om het resultaat te meten Vragenlijst tevredenheid ouders 
Evaluatie periode Tweejaarlijks 

 
 

Hoofdstuk Onze openbare identiteit 
Onderwerp Openbaar 
Nummer 9.1 
Beoogd resultaat De school is herkenbaar als openbare school en het perso-

neel draagt de openbare identiteit uit. 
Te ondernemen acties door wie Vanuit de Stichting Wijzer komt dit schooljaar een plan om 

aan de openbare identiteit verder vorm te geven. We weten 
nu nog niet precies welke acties uitgezet gaan worden, maar 
we moeten in de normjaartaak wel rekening houden met ac-
ties die tijd gaan kosten. 

Periode van uitvoering Vanaf 2014 
Instrument om het resultaat te meten Vragenlijst tevredenheid ouders 
Evaluatie periode Tweejaarlijks 
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11  PLANNING 
 

   2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

1 3.2.5  Evaluaties X X    
2 3.2.6 WMK-PO x x x x X 
3 3.2.9 Handboek Jan Ligthart x x x x X 
4 3.2.10 Verantwoorden X     
5 3.2.10 Verantwoorden x x x x X 
6 4.1.1 Nederlands x X    
7 4.1.1 Nederlands x X    
8 4.1.3 Rekenen en wiskunde x x    
9 4.1.8 Huiswerk x X    
10 4.1.9 Onderbouwmethode x x    
11 4.1.12 Ontspanningsmomenten x x x x x 
12 4.1.13 Tweede lesmoment Engels x X    
13 4.1.14 Techniek x x    
14 4.2.1 Schoolgaande uren x X    
15 4.2.2 Effectieve lestijd  X    
16 4.2.4 Weekplanning X x    
17 4.3.1 Effectieve instructies x x x x X 
18 4.3.2 Didactische werkplannen x x x x X 
19 4.6.1 Veiligheid x x x x X 
20 4.8 Aanbod na school   x X  
21 4.9 Klassenmanagement   x x  
22 4.10 Zelfstandig werken   x x  
23 4.3.2 Didactische werkplannen x X    
24 4.3.3 Rapporten X     
25 4.4.9 VO adviezen x X    
26 4.6.2 Sociaal emotioneel x x x x X 
27 4.12.1.1 Toetskalender x X    
28 4.12.6 Overgangscriteria x X    
29 4.12.6 Horizontale verplaatsing x X    
30 4.12.7 Protocollen en procedures x X    
31 4.12.9 Ontwikkelingsperspectief x X    
32 4.12.12 Meldcode x X    
33 4.12.13 Hoog- en meerbegaafden x X    
34 4.12.16 Overdracht x x    
35 4.15 Opbrengsten sociaal emotineel x x x x X 
36 5.1.2 Professioneel gedrag x x x x X 
37 5.2 Gesprekkencyclus x x x x X 
38 5.2.2 Klassenconsultaties x x x x X 
39 5.2.3 POP x x x x X 
40 5.2.4.1 Nascholing ParnasSys x x    
41 5.2.4.2 Nascholing sociaal emotioneel x X    
42 5.2.4.3 Nascholing BHV en EHBO x x x x X 
43 5.2.4.4 Nascholing vertrouwenspersoon x X    
44 5.2.4.5 Studiedagen x x x x x 
45 5.3.3 Taakbeleid x X    
46 7.2 Nieuwbouw x x X   
47 7.2.2 Software x x x x x 
48 7.2.6 Mobiele telefoons x x    
49 7.2.7 Internet protocol x x    
50 7.3.9 Boss project x x x x x 
51 8 Gastvrijheid x x x x x 
52 8.1.1 De schoolgids x x    
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53 8.1.2 De website x x x x x 
54 8.1.3 Ouderportaal x x    
55 8.1.6 Informatie avonden x x    
56 8.1.7 Oudernieuwsbrief x x    
57 8.1.8 Maandoverzicht x x    
58 8.1.9 Thema avonden x x    
59 8.1.10 Ouderpanel x X    
60 8.1.11 Contactouders x X    
61 8.1.12 Ideeënbus x X    
62 8.1.13 Leerlingenraad x X    
63 9.1 Openbaar x x x x X 
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12  AFKORTINGENLIJST 
 
OBS= openbare basisschool 
 
CBS= christelijke basisschool 
 
WMK-PO= werken met kwaliteit in het primair onderwijs 
 
PDCA= plan – do – check – act 
 
LOVS= leerling volg- en ontwikkelingssysteem 
 
POP= persoonlijk ontwikkelingsplan 
 
OP= onderwijspersoneel 
 
OOP= onderwijs ondersteunend personeel 
 
SKV= stichting kinderopvang Vlaardingen 
 
MR= medezeggenschapsraad 
 
OR= ouderraad 
 
FTE= fulltime equivalent 
 
IKC= Integraal Kind Centrum 
 
OKR=Onderwijs Kundig Rapport 
 
Lumpsum= onderwijsbekostigingstelsel vanuit de Overheid 
 
OT= Ondersteuningsteam 
 
CvB= College van Bestuur 
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13  VERKLARING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
 
Vastgesteld in de medezeggenschapsraad d.d.   …………………………………… 
 
 
Namens de medezeggenschapsraad.   ………………………………………………… 
 
De heer M. S. Pronk 
voorzitter    
 
 
 
 
 
Namens Obs Jan Ligthart  …………………………………………………... 
 
De heer J.A.H M. Holten 
Directeur 
 
 
 
 
 
 

14  VERKLARING STICHTING WIJZER 
 
 
Vastgesteld door het College van Bestuur  d.d.   …………………………………… 
 
 
Namens Stichting Wijzer.   ………………………………………………… 
 
De heer A. Brobbel 
voorzitter    
 
 
 
Namens Obs Jan Ligthart  …………………………………………………... 
 
De heer J.A.H M. Holten 
Directeur 
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BIJLAGE 1        Schoolplan 2014-2018 

 
 
Format voor een protocol op Obs Jan Ligthart 
Op Obs jan Ligthart werken we met protocollen om helderheid te verschaffen en duidelijke afspraken te 
borgen op papier. De protocollen worden opgenomen in het Handboek Jan Ligthart.  
Elk protocol dat ontwikkeld wordt moet minimaal voldoen aan de beantwoording van de volgende vra-
gen: 
 
Waar gaat het over? 
 
Waarom is het nodig? 
 
Wat is het doel? 
 
Voor wie is het bedoeld? 
 
Door wie is het gemaakt 
 
Met wie wordt het gerealiseerd? 

 
Waar gaat het plaatsvinden? 

 
Op welke wijze gaat het gebeuren? 
 
Welke materialen en middelen zijn nodig? 

 
Waardoor gaat het slagen? 
 
Welke effecten worden verwacht voor kinderen, ouders, leerkrachten? 
 
Wanneer is het klaar? 
 
Hoe gaat het gecommuniceerd worden en door wie? 
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BIJLAGE 2       Schoolplan 2014-2018 

 
 
 
Evaluatieformulier 
 
Nummer:  
Hoofdstuk van het jaarplan:  
Onderwerp:  
 
Wie evalueren dit onderwerp:  
 
Wie neemt daartoe de leiding:  
 
 
Wat was het doel?  
Is het doel gehaald? 
Waarom wel of waarom niet? 
Wat gaat nu nog  gebeuren? 
 
Welk tijdsaspect stond er voor? 
Is dat gehaald? 
Waarom wel of waarom niet? 
Wat gaat er nu nog gebeuren? 
 
Wie waren betrokken in het proces? 
Heeft iedereen zijn/haar bijdrage geleverd? 
Wat wordt nog van wie verwacht? 
 
Is de wijze waarop het zou gaan, goed verlopen? 
Waarom wel of waarom niet? 
Wat gaat er nu nog gebeuren? 
 
Waren de middelen/faciliteiten voldoende en goed gepland? 
Waarom wel of waarom niet? 
Wat gaat er nu nog gebeuren? 
 
Welke andere knelpunten zijn bekend en moeten nog worden opgelost? 
Wie gaat dat doen? 
Hoe gaat dat gebeuren? 
 

• Evaluatieformulier voor juni van elk schooljaar inleveren bij de adjunct-directeur. 
 
 

 


