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1 Inleiding

1.1 Voorwoord

Voorwoord 

IKC Jan Ligthart is een dynamische school. De planontwikkeling van de school verloopt conform de aanpak van de
Betere Basisschool. Dit betekent dat onze doelen voor 2019-2023 helder en behapbaar zijn en worden weggezet in
een faseplanning. De doelen worden uitgewerkt door een ontwikkelteam, waardoor het team eigenaar is van het
schoolplan 2019-2023. 

De indeling van het schoolplan 2019-2023 is afgestemd op de SWOT analys en de pareltjes en trends die voor het
voetlicht zijn gebracht door het team. Daarnaast worden er mogelijk nog thema's toegevoegd die het kernteam (KT)
relevant vindt voor onze schoolontwikkeling. 

Deze thema’s vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de thema’s cyclisch beschrijven in onze
faseplanning van de Betere Basisschool. Hierdoor is de Plan, Do, Check, Act (PDCA cyclus) geborgd. 

Fase 1: Voorstel en STAR 

Fase 2: Besluitvorming (meer dan 80%). 

Fase 3:Experimenteerfase

Fase 4:Evalueren en bijstellen 

Fase 5:Borgen, plaatsen in handboek met revisiedatum 

De thema's die gebaseerd zijn op Opbrengstgericht - en Handelingsgericht werken voldoen aan de standaarden van
de inspectie aangaande het toezichtskader 2017. 

Naast de schoolontwikkeling focussen we ons op de ontwikkeling van ons personeel. 

Bijlagen

1. Procesplan de Betere Basisschool

1.2 Strategisch document

Doelen en functie 

Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde
doelen. 

Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke
punten, en daarmee op onze actiepunten voor de komende vier jaar. Deze ondersteunende instrumenten, zoals
observaties, faseplanning, procesplan, team in beeld, afstemmen van taken verantwoordelijkheden en
bevoegdheden, handboek zijn allemaal complementair aan onze aanpak van de Betere Basisschool. 

Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het
bevoegd gezag en de ouders, en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de
planperiode 2019-2023. 

Onze groslijst met actiepunten wordt in de periode van 2019-2023 weggezet. Op basis hiervan wordt er jaarlijks een
jaarplan uitgewerkt. In het jaarverslag zullen we  terugblikken, of de gestelde actiepunten wel / niet gerealiseerd zijn
en of er nog verdere acties gewenst zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en
evalueren en weer handelen (plan, do, check, act).

In 3 thema’s werken we komende jaren aan onze ontwikkeling ‘steeds Wijzer’: 
• Krachtige leer- & ontwikkelomgeving 
• Openbaar & democratisch gedachtegoed 
• Samenhang in voorzieningen & aanbod 

Indien noodzakelijk wordt het bestuurlijk strategisch document na de jaarlijkse evaluatie door het bestuur bijgestuurd
of scherper geformuleerd. 
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1.3 Procedures

Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan 

Ons schoolplan is opgesteld door het kernteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad en wordt vastgesteld door het bestuur. De teamleden hebben meegedacht over de missie
en visie(s) van de school en een bijdrage geleverd aan de SWOT en het vaststellen van de actiepunten voor de
komende vier jaar. 

In de planperiode 2019-2023 zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast
kijken we tijdens de bouwvergaderingen / ontwikkelteams en studiedagen op de faseplanning of we in de pas lopen
met de voorgenomen ontwikkelingen. Aan het eind van het schooljaar kunnen we dan zien of we de actiepunten
voldoende gerealiseerd hebben. Waarna het jaarplan voor het komende jaar met elkaar wordt vastgesteld. Met elkaar
dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de thema’s, zoals beschreven in dit schoolplan, waarbij het KT de
regisseur is. 

1.4 Verwijzingen

Verwijzingen 

Ons schoolplan beschrijft de ambities in grote lijnen. Indien nodig verwijzen we voor een meer gedetailleerde
beschrijving naar bijlagen. De bijlagen zijn opgenomen in de paragrafen waarbij ze horen en hebben we verzameld in
een groslijst (bijlage bij het schoolplan)
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2 Trends en ontwikkelingen

2.1 Trends en ontwikkelingen

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs 

Algemeen directeur: Juliet v/d Lugt 

Adres + nummer:  Burgemeester van Lierplein 77 

Postcode + plaats:  3134ZB Vlaardingen 

Telefoonnummer:  010 5910581

E-mail adres:  info@wijzer.nu

Website adres:  www.wijzer.nu

Gegevens van de school  

Naam school:  IKC Jan Ligthart 

Directeur:  Mireille van Duuren 

Adres + nummer.:  Van Hogendorplaan 1021 

Postcode + plaats:  3135BK Vlaardingen 

Telefoonnummer:  010 2342427 

E-mail adres:  m.vanduuren@wijzer.nu

Website adres:  www.janligthartvld.nl

2.2 Kenmerken van het personeel

De directie van het IKC bestaat uit de directeur en de adjunct- directeur. De directie vormt samen met twee ib-ers en
drie collega’s die de taak bouwcoördinator op zich hebben genomen (onderbouw-middenbouw-bovenbouw) het
kernteam (KT) van de school. Het team bestaat totaal uit 69 personen: 

01 directeur
01 adjunct-directeur 
03 bouwcoördinatoren
09 voltijd groepsleerkrachten
25 deeltijd groepsleerkrachten
01 vakleerkracht bewegingsonderwijs
01 vakleerkracht Engels 
02 intern begeleider
02 onderwijsassistenten
01 administratief medewerker
01 conciërge
01 ICT ondersteuner
23 pedagogisch medewerkers
02 huishoudelijke hulp kinderopvang 

Van de 69 medewerkers zijn er 60 vrouw en 9 man. De leeftijdsopbouw in het onderwijs (44 personen) wordt gegeven
in onderstaand schema (stand van zaken per 1-10-2019).
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Per 1-9-2015 Directie / IB OP OOP

Ouder dan 60 jaar  5 1 

Tussen 50 en 60 jaar 1 11 3 

Tussen 40 en 50 jaar 1 4 

Tussen 30 en 40 jaar 2 7 1 

Tussen 20 en 30 jaar 8 

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 4 35 5 

Er is een goede balans tussen de oudere -en jongere medewerkers. Binnen 7 jaar zijn er wel 9 nieuwe leerkrachten
nodig op school.  

2.3 Kenmerken van de leerlingen

Onze school wordt bezocht door 485 leerlingen, op de teldatum van 1 oktober. Gedurende het schooljaar komen er
gemiddeld nog 65 kinderen bij, vooral door de instroom van kleuters.

Van deze leerlingen heeft 1,5% een gewicht, dit gaat om 7 kinderen. 
Dit betekent dat onze leerlingen vooral uit gezinnen komen met hoger opgeleide ouders. 
We zien dat de instroom van de kinderen 'gekleurder' is dan voorheen. Dit lijkt een gezondere afspiegeling van de
wijk. Echter, deze kinderen zijn voornamelijk van de hoger opgeleide ouders. 

In algemene zin hebben wij –op grond van de kenmerken van de leerlingen- de volgende aandachtspunten: 

Bieden van een goed pedagogisch klimaat vanuit de intrinsieke motivatie (Vreedzame school).
Bieden van zelfstandig werken, zodat kinderen verantwoordelijk worden voor hun eigen ontwikkeling en
leerproces. 
Kinderen volgen en coachen in de eigen ontwikkeling. Educatief partnerschap met ouders is hierin gewenst.
De leerkracht is expert in het onderwijs en de ouders zijn expert in de opvoeding thuis. De leerkracht is wat
betreft het onderwijs leading, zodat kinderen buiten school om niet overvraagd worden. 

2.4 Kenmerken van de ouders

IKC Jan Ligthart beschikt over twee locaties, te weten: 

Het Jong Kindcentrum met voorzieningen voor kinderen tussen de 0-6 jaar oud. 
Een locatie met voorzieningen voor kinderen tussen de 6-13 jaar.

Ouders met kinderen in de leeftijd tussen 0-13 jaar hebben het ervoor over om kinderen te halen / brengen op twee
verschillende locaties die twee kilometer van elkaar af liggen. 
Het jong kindcentrum ligt in een gewilde wijk van Vlaardingen, met vooral koopwoningen.
De andere locatie staat bij nieuwbouw en sociale woningbouw.

Het opleidingsniveau van de ouders is ons bekend (via intakegesprekken). 
De kengetallen laten zien, dat onze school te maken heeft met een MBO-HBO-populatie. 

2.5 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal sterke en zwakke kanten
(intern) en een aantal kansen en bedreigingen (extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen.
Deze SWOT is samen met het team tot stand gekomen.We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons
beleid en onze beleidskeuzen.
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STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Goed imago van de school in de wijk  Groot team 

IKC, samenhang in voorzieningen (opvang, onderwijs en
vrije tijd) voor 0-13 jarigen 

 Vastleggen van afspraken 

Kwaliteit van management, organisatie en team. Middelen: meubilair en ICT 

 Onderwijsvernieuwing Afhankelijk van de expertise van één persoon 

 Pedagogisch klimaat Doorgaande lijn in het onderwijs en in de opvang en in
opvang / onderwijs samen 

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

Middelen werkdrukvermindering  Afstand tussen de twee locaties 

Aanleg boeiende schoolpleinen  Tekort aan personeel 

Vastleggen van afspraken in handboek / cloud  Besluiten van de overheid 

Onderwijsvernieuwing met wetenschap / techniek,
zelfstandig werken en ICT ondersteuning 

 Groei

Doorontwikkelen van het IKC Concurrentie andere scholen (kleinschalig of flexibel
aanbod). Zijn wij onderscheidend genoeg? 

  

 STERKE KANTEN TEAM   ZWAKKE KANTEN TEAM 

 Positief en hulpvaardig  Groot team, verdeeld over 2 locaties 

Diversiteit in leeftijd, kennis en werktijdsfactor  Groepsvorming binnen het team 

 Groot team, waardoor taken verdeeld worden  Professionaliteit op het gebied van afspraken nakomen,
het geven van feedback, en het vasthouden aan 'oude
routines' 

Deskundig, vooruitstrevend en leergierig team  Voldoende tijd onder- en na schooltijd 

 Groot onderwijshart / passie voor het werk  Afhankelijkheid van expertise van één persoon 

  

 KANSEN TEAM   BEDREIGINGEN TEAM 

Goed imago, waardoor stagiaires en collega's voor ons
kiezen 

 Werkdruk door 
te kort aan leerkrachten, 
passend onderwijs, 
kritische ouders, 
administratie

 Borgen van wat is ingezet Verdwijnen van kennis op het gebied van
kleuteronderwijs 

 Delen 
en opdoen van kennis 

 Vertrek leerkrachten door pensioen, mobiliteit of andere
baan 

 Samenwerking tussen de drie bouwen  Vernieuwing borgen en effectieve leertijd behouden 

  

Bijlagen
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1. SWOT analyse, pareltjes en trends

2.6 Risico's

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal risico's voor wat betreft de
school, het personeel en de leerlingen. Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsterrein en de voorgenomen
maatregelen.

School 

Risico: Weglek van effectieve lestijd. Met de invoering van het 5 gelijke dagen model, is er minder pauze
omdat de kinderen om 14.00 uur uit zijn iedere dag. Opgelet moet worden dat de pauzetijd strak gehanteerd
wordt om aan voldoende lestijd te komen. Actie: In het ontwikkelteam didactisch en OGW/HGW worden de
roosters onder de loep genomen. 
Risico: Verwateren van onderwijsvernieuwing. Op school zijn veel vernieuwingen doorgevoerd, die geborgd
moeten worden. Actie: Het ontwikkelteam 'professionele cultuur' maakt een borgingsagenda voor de
verschillende ontwikkelteams waaruit de vernieuwingen zijn ontstaan.
Risico: Uitvoeren van beleid op verschillende manieren. Veel beleid op school is niet beschreven wat
verwarring schept bij zittend personeel en nieuw personeel. Actie: het maken van een kwaliteitshandboek.

Personeel
Risico: Expertise Hoogbegaafdheid, praktijkopleider, ICT en Engels ligt veelal bij één persoon. Actie:
meerdere leerkrachten scholen, zodat expertise verbreed wordt.
Risico: Tekort aan personeel. Actie: Een dusdanig personeelsbeleid voeren, dat zowel stagiaires kiezen voor
onze school na de opleiding en dat leerkrachten graag bij ons willen werken. 
Risico: Tweedeling in team, door de 2 locaties en door kloof in leeftijd. Actie: Verwachtingen en acceptatie met
team bespreken. En de teamactiviteitencommissie hierop attent maken.
Risico: Professionaliteit op het gebied van afspraken nakomen, feedback geven en vasthouden aan oude
routines. Actie: verdere scholing op professionaliteit. 
Risico: Verdwijnen expertise op kleuteronderwijs (mede door pensioen). Actie: Nieuwe collega's aantrekken
met expertise jonge kind.
Risico: Het BOSS traject is nog fragiel. Er zijn maar enkele schoolopleiders opgeleid en ook moeten nieuwe
leerkrachten hun mentortraining halen. 
Actie: Een borgingsplan schrijven op de aanpak van de opleidingsschool en deze uitvoeren. 

Leerlingen

Risico: Aangetoond is dat de leerlingen van nu gaan werken in beroepen, waarvan 65% nog niet bekend is. Krijgen
deze leerlingen voldoende skills voor de vaardigheden die in de toekomst nodig zijn, zoals W&T, maar ook
oplossingen, strategieën, coöperatieve werkvormen, zelfstandig werken en reflectie. Actie: zie personeelsbeleid H5. 

Risicoanalyse

I M P A C T

K 
A 
N 
S

Verwaarloosbaar (1) Minimaal (2) Gemiddeld (3) Maximaal (4) Catastrofaal (5)

Zeer klein (1) Laag Laag Laag Midden Midden

Klein (2) Laag Laag Midden Midden Midden

Middel (3) Laag Midden Midden Midden Hoog

Groot (4) Midden Midden Midden Hoog Hoog

Zeer groot (5) Midden Midden Hoog Hoog Hoog

Risicoanalyse Personeelsbeleid
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Omschrijving Kans Impact Risico

Risico Het BOSS traject is nog fragiel. Er zijn maar enkele schoolopleiders opgeleid
en ook moeten nieuwe leerkrachten hun mentortraining halen.

Middel
(3)

Gemiddeld
(3)

Midden
Maatregel: Een borgingsplan schrijven op de aanpak van de opleidingsschool en deze
uitvoeren.

Risicoanalyse Kwaliteitsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

De vaardigheid om kwaliteitsanalyses uit te voeren ligt bij één persoon binnen Wijzer. Middel
(3)

Gemiddeld
(3)

Midden
Maatregel: Meerdere directeuren / IB'ers kennis en kunde laten opdoen tot het uitvoeren van
kwaliteitsanalyses.

Doordat de scholen van stichting Wijzer de transitie hebben gemaakt van letters naar
Romeinse cijfers, kloppen de bestuur standaarden niet meer en worden ze dus niet
meer toegepast. Op deze manier zijn er geen prestatie indicatoren vastgesteld op het
gewenste resultaat na de M – en E toets.

Middel
(3)

Gemiddeld
(3)

Midden

Maatregel: Het instellen van een nieuwe bestuursstandaard.

Bijlagen

1. Faseplanning DBB

2.7 Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen 
1. Veel aandacht voor passend onderwijs. IKC Jan Ligthart zet zich binnen passend onderwijs met name in op de

taalspecifieke problemen (Taalontwikkelingsstoornis TOS, selectief mutisme en Nederlands als tweede taal
NT2). 

2. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen.
3. Ouders als partners van de school.
4. Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling).
5. Inzet ICT in het lesprogramma.
6. De rol van de leraar verandert steeds meer richting coach/begeleider.
7. Scholing en benutting van de professionele ruimte door de leraren.
8. Ontwikkelingen met betrekking tot excellente scholen.
9. Ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording van kengetallen (Venster PO, Scholen op de kaart).

10. Aandacht voor Wetenschap en technologie.
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3 Visie, waarden en ontwikkelthema's

3.1 Onze visie en onze waarden

IKC Jan Ligthart is een veilige plek waar kinderen van 0-13 jaar gezien en gehoord worden. Waar aandacht is voor
hun ontwikkeling en talenten voor nu en voor de toekomst. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen, door ons
aanbod af te stemmen op hun mogelijkheden en behoeften. Dit doen wij door het bieden van kwalitatief goed en
boeiend onderwijs, opvang en talentontwikkeling.

Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze
ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023.

Deze doelen zijn ontstaan uit de SWOT analyse die is samengesteld met het team. 
Daarnaast zijn er doelen ontstaan vanuit de risicoanalyse en vanuit de eerdere ontwikkelingen die IKC Jan Ligthart
heeft ingezet in de jaren 2015 – 2019. Onze doelen zijn complementair aan het strategisch document van Wijzer in
opvang en onderwijs. 

Visie en strategie van IKC Jan Ligthart 

Maatschappelijk 
IKC Jan Ligthart biedt opvang en onderwijs aan kinderen tussen 0-13 jaar. 
Tussen opvang en onderwijs is een doorgaande lijn op o.a. zorg, warme overdracht, ouderbetrokkenheid en aanbod
(methoden). Het team staat voor goede communicatie en samenwerking met kinderen, ouders, en instellingen voor
opvang, onderwijs, zorg en vrije tijd. De communicatie naar ouders toe is open, waarbij ouders worden gezien als
partners. Het welbevinden van leerlingen, medewerkers en ouders staat hoog in het vaandel, met als doel om een
positieve kijk op de samenleving te ontwikkelen. 
Onze kinderen worden voorbereid op de toekomst door de vaardigheden van deze tijd zoveel mogelijk te laten
terugkomen bij samenwerken, creativiteit, ICT vaardigheden, kritische houding, communicatievaardigheden, zelf
problemen leren oplossen. Deze vaardigheden/talenten worden ondergebracht in de 4 pijlers: Wetenschap &
Techniek, Kunst & Cultuur, Sport & Spel en Burgerschap & Maatschappij (De Vreedzame School). 
Buiten de reguliere schooltijden is er een naschools aanbod waar de kinderen hun interesse en/of talenten kunnen
laten zien. 

Pedagogisch 
Wij bieden een fysiek sociale en veilige omgeving met behulp van de aanpak van de Vreedzame school, waarin het
welbevinden van kinderen centraal staat. In alle groepen wordt aandacht besteed aan dezelfde omgangsvormen,
waarden en normen. Hierdoor leren de kinderen op een respectvolle manier met elkaars eigenheid om te gaan en
zich te houden aan afspraken van de school. Met deze aanpak krijgen kinderen verantwoordelijkheid, zullen ze
zelfstandig handelen en wordt de weerbaarheid en zelfstandigheid vergroot. Om gehoor te geven aan de
ideeën/gevoelens en meningen van de leerlingen hebben we op school een leerlingenraad. Deze kinderen
vertegenwoordigen de stem van de school. 
Medewerkers benaderen de kinderen op een positieve manier, zijn bemoedigend, stimulerend en leren ze zo om
sociaal vaardig te zijn en leren om samen te werken en samen te leven. 

Onderwijskundig 
IKC Jan Ligthart biedt Engels aan kinderen vanaf de peuterspeelzaal, onder leiding van een native speaker. 
Kinderen wordt binnen de groep structuur en duidelijkheid geboden, met projectmatige, zelfstandige en
samenwerkende werkvormen. Hierdoor krijgt de leerkracht meer tijd om kinderen die extra aandacht nodig hebben, te
coachen. 
Op basis van groepsplannen (themaplannen, blokplannen) wordt gedifferentieerde instructie en verwerking binnen de
groep gegeven. Er is systematische aandacht voor vorderingen in de ontwikkeling van leerlingen. Dit begint al bij de
jongste kinderen met spelend leren en lerend spelen. Hierdoor kunnen wij de talenten van kinderen benutten en
benoemen. 

Professionaliteit 
De medewerkers van opvang en onderwijs ontwikkelen zich door collegiale consultatie en feedback. We zijn gericht
op samen leren, competenties benutten en ontwikkelen, waarbij we een beroep doen óp en ruimte bieden áán de
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persoonlijke kracht van elke medewerker. Medewerkers krijgen voldoende mogelijkheden om zich te
professionaliseren, door zowel interne –als externe expertise te benutten. 
Door de inzet van ontwikkelteams worden de competenties en interesses van leerkrachten benut. Waarbij gefaseerd
gewerkt wordt aan implementatie, evaluatie en borging van beleid. 

Onze Kernwaarden 
De kernwaarden voor Wijzer in Opvang en Onderwijs zijn ook de kernwaarden van ons IKC: 
Ondernemend. Lef. Gedreven. Resultaat. Innovatief. Zichtbaar. Onderscheidend. Energiek. 
Verbindend. Samen. Partners. Delen. Diversiteit. Eén. Iedereen. 
Oprecht. Eerlijk. Integer. Betrouwbaar. Vertrouwd. Transparant. 
Bovenstaande geeft ons richting. Het is onze Richting-Aan-Wijzer. 
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Streefbeelden

1. School: Doorgaande lijn 0-13 jarigen 2016 - 2021

2. School: OGW / HGW (DDDD) 2016 – 2020

3. School: Van server naar cloud 2017 – 2020

4. School: Kwaliteitssysteem (handboek) 2018 - 2020

5. School: Methode Estafette 2018 – 2020

6. School: OGW / HGW (OPP) 2018 - 2020

7. School: ICT beleid 2018 – 2022

8. School: Borgingsagenda 2019 – 2023

9. School: Anticiperen op vraag / groei naar 24 groepen 2019 - 2023

10. School: Leesbeleid 2020 – 2022

11. School: Wetenschap en Techniek 2019 – 2021

12. School: Ouderbetrokkenheid 2020 – 2022

13. School: Beleid op Herfstleerlingen 2019 - 2020

14. School: Beleid op schrijven en fijne motoriek 2020 - 2021

15. School: Observatiesysteem op sociaal – emotionele onwikkeling 2019 – 2020

16. School: Roosters 2019 - 2021

17. School: Investeren in meubilair 2019 – 2020

18. School: Engels voor de toekomst 2020 - 2023

19. Personeel: Gesprekkencyclus naar 360 graden feedback 2019 – 2021

20. Personeel: Scholing van meerdere leerkrachten op expertise 2019 – 2023

21. Personeel: Binden en boeien van personeel en stagiaires 2019 – 2023

22. Personeel: Expertise kleuteronderwijs bij aantrekken leerkrachten 2019 – 2023

23. Personeel: Inzet op professionaliteit (afspraken en communicatie) 2019 - 2023

24. Leerling: Vraag gestuurd onderwijs op de nodige skills 2019 - 2023

3.2 Ontwikkelthema's

Op basis van ons beleidsplan en het strategisch beleidsplan van Wijzer in opvang en onderwijs hebben we met elkaar
ontwikkelthema's vastgesteld.  
In 3 thema’s werken we komende jaren binnen Wijzer in opvang en onderwijs aan de ontwikkeling ‘steeds Wijzer’:  
Thema 1: Krachtige leer- & ontwikkelomgeving
Thema 2: Openbaar & democratisch gedachtegoed
Thema 3: Samenhang in voorzieningen & aanbod 0-20 jaar

De visie van Wijzer in opvang en onderwijs en de visie van IKC Jan Ligthart zijn complementair aan elkaar.

De thema's zijn verwerkt in Wijzer Kompas:
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Om de verbinding met de ontwikkelthema's te verduidelijken, gebruiken wij in ons schoolplan de verwijzing naar de
kernwaarden en thema's. 

Ondernemend staat in verbinding met thema 1 Krachtige leer- & ontwikkelomgeving.  
Samen kansen zien, delen en pakken. 
Oprecht staat in verbinding met thema 2 Openbaar & democratisch gedachtegoed.  
Vanuit je hart zeggen wat je doet, doen wat je zegt.
Verbindend staat in verbinding met thema 3 Samenhang in voorzieningen & aanbod 0-20 jaar. 
Elkaars kwaliteiten zien en benutten. 

3.3 Thema 1: krachtige leer- en ontwikkelomgeving

• De leer- en ontwikkelomgeving van de locaties zijn rijk, krachtig en representatief. De omgeving daagt uit tot
onderzoeken en ondernemen. De visie van de school is herkenbaar in het gebouw en de omgeving. 
• Binnen ons IKC worden creatief denken en handelen gestimuleerd. 
• Het pedagogisch beleidsplan van Wijzer is locatiespecifiek gemaakt. Dit resulteert in pedagogische werkplannen. De
inrichting en omgeving van de twee locaties en het aanbod in de groepen zijn rijk, krachtig en herkenbaar. 
• Binnen Wijzer zijn acties beschreven die bijdragen aan een gezonde levensstijl. 
• Medewerkers worden geschoold, begeleid en ondersteund in hun rol als coach. 
• Het bevorderen van eigenaarschap bij kinderen en medewerkers wordt opgenomen in de schoolplannen. 
• Alle medewerkers worden gestimuleerd om te leren van elkaar, daardoor worden professionele werkvormen,
klassenconsultaties en leergroepen gefaciliteerd. 

3.4 Thema 2: Openbaar en democratisch gedachtengoed

Iedereen bij Wijzer in opvang en onderwijs hoort erbij en wordt gestimuleerd zich te ontwikkelen tot een kritische
Wijzerburger die een persoonlijke bijdrage levert aan de minimaatschappij. 

IKC Jan Ligthart werkt vanuit een openbaar gedachtegoed. Ons onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen zonder
onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing en wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of
levensbeschouwing (Wet op primair onderwijs art. 46). 

IKC Jan Ligthart is een Vreedzame School. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat
het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen
mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap.
Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’, zonder voorkeur voor één bepaalde
opvatting. 

OBS Jan Ligthart

Schoolplan 2019-2023 14



3.5 Thema 3: Samenhang in voorzieningen & aanbod 0-20 jaar

IKC Jan Ligthart biedt opvang en onderwijs aan kinderen tussen 0-13 jaar. 
Tussen opvang en onderwijs is een doorgaande lijn op o.a. zorg, warme overdracht, ouderbetrokkenheid en aanbod
(methoden). Het team staat voor goede communicatie en samenwerking met kinderen, ouders, en instellingen voor
opvang, onderwijs, zorg en vrije tijd. De communicatie naar ouders toe is open, waarbij ouders worden gezien als
partners. 

• Wijzer zorgt voor mediawijze burgers die overweg kunnen met verschillende computersystemen. Wijzer zorgt voor
actuele en relevante kennis en materialen op het gebied van ICT. Er is een ICT beleidsplan in 2020, om goed te
kunnen acteren op het nieuwe curriculum van 2022.
• We ontwikkelen mogelijkheden voor een wijkfunctie wat betreft de Centrale Vakantie Opvang in Vlaardingen.
Tevens hebben wij een samenwerking met Mamacafe en Stichting Aanzet (peuterlab). 
• Er is ruimte voor opleiden binnen de locaties. 
• IKC Jan Ligthart heeft het samenwerkingsniveau van ouderbetrokkenheid bereikt in 2023.
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4 Strategische doelen

4.1 Kwaliteit & Beleid

Missie IKC Jan Ligthart 
IKC Jan Ligthart is een veilige plek waar kinderen van 0-13 jaar gezien en gehoord worden. Waar aandacht is voor
hun ontwikkeling en talenten voor nu en voor de toekomst. 
Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen, door ons aanbod af te stemmen op hun mogelijkheden en behoeften.
Dit doen wij door het bieden van kwalitatief goed en boeiend onderwijs, opvang en talentontwikkeling. 

De afdeling Kwaliteit en Beleid van Wijzer in opvang en onderwijs is verantwoordelijk voor het strategisch inzetten van
kwaliteitsactiviteiten waardoor ze bijdraagt aan het realiseren van de doelen. 

Afdeling Beleid adviseert de directie m.b.t. vraagstukken, bewaakt mede de processen, doet onderzoek voor het
bestuur en evalueert de acties vanuit het bestuur. 

4.2 Personeel & Organisatie

Personeel & Organisatie
De afdeling Personeel & Organisatie van Wijzer in opvang en onderwijs is verantwoordelijk voor door-ontwikkelen,
implementeren en uitvoeren van het HRM-beleid, adviseren van bestuur en directeuren bij personeels- en
organisatievraagstukken. 

Dit betekent voor IKC Jan Ligthart dat wij samenwerken aan de organisatie Wijzer en zo met elkaar:
Een breed aanbod aan ons personeel kunnen bieden met ontwikkelmogelijkheden.
Medewerkers in de gelegenheid stellen om opleidingen en trainingen te volgen. 
Mobiliteit bevorderen.

Met elkaar creëren we een aantrekkelijk aanbod met ruimte voor ontwikkeling.

4.3 Bedrijfsvoering, Financiën & Planning

Bedrijfsvoering, Financiën & Planning
De financiële afdeling en de afdeling plaatsing van Wijzer in opvang en onderwijs zijn verantwoordelijk voor het
borgen van een optimale (efficiënte en effectieve) bedrijfsvoering, waaronder de optimale inzet van Rijksmiddelen,
conform de randvoorwaarden van het Ministerie van OCW (voor onderwijs), en het voeren van een gezond financieel
beleid.

Dit doen wij o.a. door: 
De kwartaalrapportage; waarin de directie met de afdeling Financiën de kwartaalcijfers en de voortgang wat
betreft de doelstellingen van dat jaar worden besproken.
Duidelijke administratieve processen.
Afdeling Plaatsing zorgt i.s.m. de directie voor een optimale plaatsing op het IKC in relatie tot personele inzet. 
Een centrale inkoop en contractmanagement. 

4.4 Huisvesting

Huisvesting
De afdeling huisvesting van Wijzer in opvang en onderwijs is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het
huisvestingsbeleid op centraal niveau, stelt de meerjarenonderhoudsplannen op en adviseert over de ontwikkeling
van de integrale huisvestingsplannen. 

IKC Jan Ligthart wordt ondersteund in o.a.: 
Het inrichten van ons IKC en faciliteiten
Innovatieve concepten wat betreft passende huisvesting
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Een gezond binnenklimaat
Het verbeteren van de kwaliteit van onze gebouwen. 

4.5 ICT

ICT
Ons ontwikkelteam ICT levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitwerking van ons ICT beleid, ontwikkelt en
beheert de ICT infrastructuur, informatiesystemen en (onderdelen van) het netwerk en adviseren daarover,
organiseert en verzorgt activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering. 

Doelen (Ondernemend, ontwikkelthema 1: Krachtige leer- & ontwikkelomgeving; Verbindend, ontwikkelthema 3:
Samenhang in voorzieningen & aanbod)

ICT helpt medewerkers om kinderen een aanbod op maat te kunnen bieden.
Wijzer stimuleert eigenaarschap: ICT draagt bij aan de autonomie van een leerling bij te maken keuzes binnen
het onderwijsaanbod.
Wijzermedewerkers zijn competent in ICT-basisvaardigheden
Op Wijzer- en locatieniveau worden initiatieven ontplooid om onderzoekend en ontwerpend leren met ICT op
een relevante en beredeneerde wijze vorm te geven.
Wijzer ontwikkelt een borgingsdocument ICT voor de volgende periode.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,79

4.6 Het aanbod

De onderwijsbehoefte (stimulerende en belemmerende factoren) van een leerling wordt vastgesteld n.a.v. observatie
door leerkrachten en een welbevindengesprek met ouders. 

De inhouden van het onderwijsaanbod zijn afgestemd op verschillende behoeften van leerlingen en worden
evenwichtig en in samenhang over de leerjaren verdeeld (art. 8, eerste lid, WPO). Dat houdt ook in dat het onderwijs
dusdanig wordt ingericht dat er structureel en herkenbaar aandacht wordt besteed aan het bestrijden van
achterstanden op alle gebieden waaronder rekenen en in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal (art.
8, elfde lid, WPO). De school bereidt de leerlingen voor op de start van het vervolgonderwijs (art. 2 WPO). Uit de eis
van een ononderbroken voortgang in de ontwikkeling van leerlingen volgt dat de school de inhouden dient aan te
bieden in een logische fasering/opbouw, opklimmend in niveaus op een wijze die past bij de leeftijd. 

Wat gaan wij de komende 4 jaren doen op het aanbod: 
(Ondernemend, ontwikkelthema 1: Krachtige leer- en ontwikkelomgeving; Verbindend, ontwikkelthema 3: Samenhang
in voorzieningen & aanbod) 
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Doorontwikkelen van de doorgaande lijn 0-13 jarigen. 
ICT toepassing in de klas als middel. Dit wordt in gezamenlijkheid opgepakt met de scholen van Wijzer.
Nieuwe leesmethode van fase 3 naar fase 5
Nieuwe taal – en spellingmethode van fase 3 naar fase 5
Begrijpend lezen van fase 2 naar fase 5
Observatiemethode KIJK!
Spelend leren, lerend spelen
Zelfstandig werken
Inzet Engels na toekomstig vertrek native speaker
Wetenschap en techniek
Leesplan maken 
Visie en beleid op schrijven (blok / aan elkaar / doorgaande lijn van groep 1 t/m 8)
Beleid op de aanpak van wereldoriëntatie vakken (groepsdoorbroken, projectmatig etc)
Borgingsagenda op de ingezette ontwikkelingen die zitten in fase 5 

Aandachtspunt Prioriteit

Het ontwikkelteam OGW / HGW zet samen met het ontwikkelteam didactisch in op lestijd en
roosters

gemiddeld

Er komt een borgingsagenda voor de ontwikkelingen die in fase 5 zitten. Deze borging houdt
in dat deze ontwikkelingen planmatig terugkomen in bouwvergaderingen, teamoverleg en
indien nodig op studiedagen.

hoog

Anticiperen op de vraag / groei naar 24 groepen hoog

Doorontwikkelen doorgaande lijn 0 - 13 jarigen hoog

4.7 Spelend leren, lerend spelen

IKC Jan Ligthart biedt bij het jong kindcentrum (locatie Plein Emaus) een speelleeromgeving die jonge kinderen
prikkelt in hun nieuwsgierigheid en daagt jonge kinderen uit met rijke spelmaterialen.
De pedagogisch medewerkers en leerkrachten sluiten aan bij het spel van de kinderen en observeren waar de kansen
liggen om de kinderen in de groep verder te helpen. (Ondernemend, ontwikkelthema 1: Krachtige leer- &
ontwikkelomgeving) 

Binnen het jong kindcentrum wordt er gewerkt aan een gezamenlijk thema, vanuit Peuter- en Kleuterplein of
zelfgekozen thema's. In het gebouw zijn er verschillende themahoeken. De activiteiten sluiten aan bij het thema en bij
de ontwikkelingslijnen van KIJK! In een groepsplan/themaplan staan de ontwikkelingslijnen met de daarbij gekozen
activiteit die in spelvorm worden aangeboden.  
(Verbindend, ontwikkelthema 3: Samenhang in voorzieningen & aanbod) 

Eigen inbreng van de kinderen vinden wij belangrijk. Plannetjes maken; wat wil ik gaan leren, wat heb ik daarvoor
nodig, is mijn doel behaald?
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Onze ambitie voor de komende vier jaar: 
- korte ingeleide oefeningen (korte kringen)
- meer groepsdoorbroken werken 

4.8 Geschiedenis Anders

Op IKC Jan Ligthart wordt er op een projectmatige manier gewerkt aan het vak geschiedenis. Er is gekozen voor een
projectmatige aanpak om het onderzoekend leren te stimuleren en de studievaardigheden te ontwikkelen. Het
belangrijkste doel, naast werken aan de kerndoelen is het bijbrengen van de 21-eeuwse vaardigheden. Met
opdrachten die aansluiten bij de meervoudige intelligenties worden de leerlingen uitgedaagd om zelf op onderzoek uit
te gaan. (Ondernemend, ontwikkelthema 1: Krachtige leer- en ontwikkelomgeving)   

Als we het hebben over het ontwikkelen van de 21-eeuwse vaardigheden hebben we het over de volgende punten: 

    Het plannen van activiteiten. Leerlingen leren een planning te maken van wat ze gaan doen en wanneer zij
het gaan doen (zelfregulering).
    Kritisch denken.
    Probleem oplossen.
    Rollen verdelen om goede samenwerking te bevorderen.
     Gebruik van ICT voor het verzamelen en verwerken van nieuwe informatie.
    Zelf op onderzoek uitgaan in verschillende bronnen.
    Nieuw verworven kennis op een creatieve manier verwerken in een presentatie.
    Het voorbereiden en geven van presentaties(communiceren).   

Naast het ontwikkelen van de 21-eeuwse vaardigheden krijgen de leerlingen steeds meer inzicht en
verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.   
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De leerlingen van IKC Jan Ligthart starten vanaf groep 5 met de projectmatige aanpak van geschiedenis. Tot en met
groep 8 wordt er elk jaar aan verschillende onderwerpen gewerkt. Door het volgen van de 16 verschillende
onderwerpen bereiken de leerlingen elk jaar de tussendoelen voor geschiedenis van hun leerjaar zodat de kerndoelen
op het gebied van geschiedenis aan het einde van groep 8 behaald zijn. 
De leerkrachten van de groepen plannen zelf aan het begin van het jaar op welke momenten er aan geschiedenis
wordt gewerkt. Dit wordt doorgegeven aan het kernteam zodat dit vastgelegd kan worden in de schoolagenda. Aan
elke map wordt gedurende twee weken ongeveer anderhalf uur per dag gewerkt. Aan het einde van het jaar is er in
elke groep gedurende acht weken gewerkt aan een Geschiedenis project.   
Per leerjaar worden steeds 4 onderwerpen per schooljaar aangeboden. Hiertoe is de onderstaande verdeling
gemaakt. 

Groep 5:  
    Vroeger was het anders
    Van vroeger tot nu
    Prehistorie
    Het oude Egypte

Groep 6: 
    Romeinen
    Kloosters
    Vikingen
    Ridders en Kastelen

Groep 7: 
    Stad in de middeleeuwen
    Ontdekkingsreizen
    Tachtig jarige oorlog
    De Gouden Eeuw

Groep 8: 
    Pruiken en revoluties
    Industrie
    Twee keer oorlog
    De laatste tijd

De ambitie voor de komende vier jaar is om voor alle wereldoriëntatievakken een vernieuwend aanbod te
ontwikkelen. 

4.9 Wetenschap en Technologie

Kinderen groeien op in een kennisintensieve, technologische omgeving. 
Om daarmee vertrouwd te raken is het belangrijk dat zij hun leefwereld leren begrijpen en leren om erin te
functioneren. 
Onderwijs in wetenschap en technologie (W&T) biedt kinderen die mogelijkheid, omdat bij W&T-onderwijs hun
interesse en nieuwsgierigheid naar hun leefwereld het vertrekpunt zijn. 

In het jaar 2020 moeten basisscholen Wetenschap en Techniek aanbieden, wat aansluit bij de visie van IKC Jan
Ligthart als één van de vier pijlers. Vooruitlopend starten wij al in het schooljaar 2019 – 2020 met het aanbod op
Wetenschap en Techniek, Robotica en Kunst. Hiertoe wordt lokaal 2.20 ingehuurd.
Het team van IKC Jan Ligthart heeft hier in juli 2019 mee ingestemd. (Ondernemend, ontwikkelthema 1) 

Doel: 
Komend schooljaar hebben leerkrachten en kinderen vaardigheden opgedaan voor W&T, Robotica en Kunst.
Gedurende het schooljaar 2019-2020 evalueren wij of de aanpak van Lokaal 2.20 voldoet, op het gebied van aanbod,
begeleiding en materiaal.  

OBS Jan Ligthart

Schoolplan 2019-2023 20



4.10 Engelse taal

English at IKC Jan Ligthart 
Engels op IKC Jan Ligthart 

Why?
Recent research shows that children learn languages easiest at an early age. Also it has been shown that there is no
danger of ‘overloading’ and damaging’ their ability to learn the essential skills of reading and writing in their first
language. Learning a second language at an early age also helps children to learn a third and fourth language later at
secondary school. There is also evidence to show that the early acquisition of a second language increase IQ. In our
increasingly international world the fluent use of the English language is fast becoming an essential skill for future 
employment and leisure. 

Waarom?
Recent onderzoek laat zien dat jonge kinderen erg snel vreemde talen leren. Het is ook aangetoond dat er geen
sprake van is dat kinderen door het leren van een vreemde taal worden overbelast en dat daardoor essentiële andere
vaardigheden, zoals lezen en schrijven in de moedertaal, negatief worden beïnvloed. Het aanleren van een vreemde
taal op jonge leeftijd helpt bovendien bij het leren van een derde en vierde taal later op de middelbare school.
Daarnaast is er bewijs dat het leren van een tweede taal het IQ van kinderen verhoogt. Tenslotte wordt het spreken
van vloeiend Engels meer en meer een noodzaak in onze snel internationaliserende wereld zowel op het gebied van
werk als op het gebied van ontspanning. (Ondernemend, ontwikkelthema 1: Krachtige leer- en ontwikkelomgeving) 

When? 
Each  group  in  the  school  with  the  exception  of  group  8  have  a  weekly  lesson  of  45 minutes  from  the 
native  speaker.  In  addition  it  should  be  remembered  that  the  class teacher provides an  additional lesson of up
to 30 minutes English each week. 

Wanneer? 
Elke  groep  in  de  school  ontvangt  een  wekelijkse  Engelse  les  van  45  minuten  door  onze “native speaker”.
Daarnaast geeft ook de klassenleerkracht elke week een Engelse les van  max. 30 minuten.

Op de website janligthartvld.nl is het document English at IKC Jan Ligthart (why, when, how) te vinden. 

Engels wordt steeds belangrijker in de carrière van de kinderen van nu. Onze ambitie is om met de kinderen, vanaf
jonge leeftijd, een goede basis te ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs. 

4.11 Pedagogisch handelen

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en
gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn:
open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen
belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat
ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’. Middels de Vreedzame School werken wij aan thema 2: Openbaar & democratisch
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gedachtegoed en thema 3: Samenhang in voorzieningen & aanbod. 

Met De Vreedzame School willen we bereiken: 
1. een positief en zorgzaam klimaat. 
2. dat kinderen een stem hebben en die goed leren te gebruiken. 
3. dat conflicten positief worden opgelost. 
4. dat leerlingen actief participeren en helpen problemen op te lossen. 
5. dat leerlingen openstaan voor verschillen tussen mensen. 
De school is een oefenplaats voor democratisch burgerschap. 

Onze standaard 

1.    In alle groepen worden wekelijks lesactiviteiten gegeven volgens het jaarrooster. 
2.    De stuurgroep komt ca. 6 keer per jaar samen om vorm te geven aan het jaarplan. 
3.    De Vreedzame School is zichtbaar in de klassen en in de school, door pictogrammen, petten, de bal,
mediatorenbord, stappenplan, afkoelplekken etc. 
4.    In elke groep hebben leerlingen verdeelde gemeenschapstaken en minimaal 3 x per schooljaar een
groepsvergaderingen. 
5.    In school bestaan expliciete sociale normen (grondwet), die richting geven aan gedrag. Deze zijn passend bij de
pijlers van Vreedzaam en zichtbaar in de klassen en in school. Regelmatig worden deze normen en gedragingen in
de groepen behandeld. 
6.    De kinderraad wordt gecoacht bij het formuleren van agendapunten/vragen door Mireille. 
7.    Alle leerkrachten kennen en dragen uit, het leerkrachtgedrag zoals bepaald door school. 
8.    In de bouwvergaderingen wordt de terugblik op een behandeld blok en de essenties van het nieuwe blok
besproken. In elk overleg wordt standaard de vraag gesteld: “hoe kunnen we hierbij de kinderen inschakelen?” 
9.    De uitkomst van de jaarlijkse veiligheidsmonitor wordt met een groep leerlingen besproken. Zij krijgen een rol in
het bepalen van de gewenste acties, middels een groepsvergadering. 
10.    Ouders worden bij elk blok geïnformeerd middels de oudernieuwsbrief. Eventueel wordt met ouders verbinding
gezocht in het delen van de pedagogische uitgangspunten. Ook hier krijgen leerlingen, waar mogelijk een actieve rol. 
11.    Nieuwe leerkrachten of andere opvoeders in de school worden opgeleid en geschoold in de principes van De
Vreedzame School.

Kinderparticipatie 
In het kader van De Vreedzame School geven wij kinderen taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school.
Onze ambitie is om middels kinderparticipatie de kinderen actief mee te laten denken en invloed te laten hebben op
hun eigen rol in de school. De mogelijkheid voor kinderen om actief mee te denken en invloed te hebben op hun eigen
bestaan is belangrijk voor hun welzijn, gezondheid en ontwikkelingskansen. 

Voorbeelden hiervan zijn de Kinderraad, groepsvergaderingen, takencommissies en leerlingmediatoren. Kinderen
stellen zich op deze manier verantwoordelijk op en bovendien vinden kinderen het leuk! 

Sociogram 
In de herfstperiode van elk schooljaar wordt door de leerlingen van groep 1 t/m 8 een tweetal vragen gesteld en
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beantwoord (vanaf groep 5 digitaal). Met wie speel je graag en met wie werk je graag? 

Met behulp van deze antwoorden wordt door de leerkracht een sociogram gemaakt. Daaruit valt af te lezen welke
leerlingen populair zijn en welke kinderen buiten de groep dreigen te vallen. De leerkracht kan ten behoeve van de
laatst genoemde leerling de juiste interventies toepassen. Bijvoorbeeld: bewust samen laten werken met een andere
leerling. Eventueel volgt er een gesprek met het kind en de ouders. 

Nadat er in eerste instantie binnen de groep naar mogelijkheden is gezocht en aan de problematiek is gewerkt, kan er
ook nog verwezen worden naar de gezinsspecialist. 

Veiligheidsmeting  
Twee maal per jaar wordt er bij de leerlingen een veiligheidsmeting afgenomen. 
Eenmaal per twee jaar wordt er bij de ouders/verzorgers en teamleden een veiligheidsmeting afgenomen. 

Als alle respondenten de vragenlijsten hebben ingevuld, wordt er een rapportage opgemaakt. De rapportage wordt
intern en extern gecommuniceerd. 
Het IKC werkt met KIJK! en WMK (Webbased systeem Werken met Kwaliteit). 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3,38

Aandachtspunt Prioriteit

De school hanteert gedragsregels voor leraren gemiddeld

De leerlingen worden betrokken bij het realiseren van een positief schoolklimaat gemiddeld

Bijlagen

1. Borgingsdocument De Vreedzame School d.d. 2019

4.12 Didactisch handelen

Wat gaan we de komende 4 jaar doen op didactisch handelen? 
•    De observaties doelgericht inzetten op schoolontwikkeling. 
•    Mede doordat we het team in beeld hebben zullen we onderlinge consultatie faciliteren. 
•    De bouwcoördinatoren nemen ook de rol van observant aan. 
•    Onderwijs van nu moet gericht zijn op de toekomst, waarbij wij inzetten op kennis en kunde van leerkrachten op
didactisch handelen bij reflectie, uitspreken van hoge verwachtingen, aanpakgedrag (oplossingen en strategieën),
zelfstandig werken / coachen, actieve betrokkenheid (puntje van de stoel), zelfstandig werken, ICT en robotica. 
•    Alleen leerkrachten die 80% of meer halen op de indicatoren mogen een stagiair begeleiden (prestatie indicator) 
•    Leerkrachten die boven de 80% van de indicatoren groen hebben gescoord, vullen de matrix de komende
observatie zelf in. Zij vertellen de observanten wat ze wel / niet hebben kunnen zien. 

Risico's en oplossingen 
Risico 
Onderwijs van  nu moet gericht zijn op de toekomst, waarbij vaardigheden als reflectie, uitspreken van hoge
verwachtingen, aanpakgedrag (oplossingen en strategieën), zelfstandig werken / coachen, actieve betrokkenheid
(puntje van de stoel), zelfstandig werken, ICT en robotica van cruciaal belang zijn. 
Hebben wij voldoende vaardigheden in huis om de kinderen voldoende te kunnen coachen op deze onderdelen? Is
de afstemming zowel op ondersteuning als op uitdaging gericht? 
Oplossingen 
Een observatieronde in 2020 wordt ingezet op bovengenoemde vaardigheden die onder de risico’s staan. Naar
aanleiding van de analyse wordt er ingezet op scholing van trends en individuele ontwikkeling. Er wordt goed gekeken
naar de verantwoordelijkheid van de leerlingen voor de organisatie en het leerproces. Bij indicator 9 van de kijkwijzer
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ligt de focus op het coachend opstellen van de leerkracht. Bijvoorbeeld:    
geeft leerlingen de gelegenheid eerst zelf oplossingen te bedenken
geeft leerlingen de gelegenheid van hun fouten te leren
laat leerlingen zelfstandig oplossing uitproberen 
reageert adequaat op hulpvragen van leerlingen, overeenkomstig uiteenlopende niveaus van zelfstandigheid 

Risico 
De didactische kwaliteit van het zittend team is inmiddels zo hoog, dat wij moeten waken niet te veel te verwachten
van jonge leerkrachten die startbekwaam zijn. Terzijde merken we op dat deze jonge leerkrachten allemaal de
ambitie hebben om kennis en kunde in te zetten om basisbekwaam en excellent te worden. 
Oplossingen 
Bewust blijven van de kennis en kunde van jonge leerkrachten. De matrix invullen op startbekwaam, toegroeiend naar
basis en excellent. 
Doordat het team goed in beeld is, deze leerkrachten laten deelnemen aan klassikale consultatie. Hen coachen in de
ontwikkeling die zij kunnen doormaken. 

Risico 
Dit is het vierde jaar dat we 2x per jaar de grote observatie doen, waar teamleden een POP op schrijven. Deze
observatie is alleen gebaseerd op de pedagogische en didactische vaardigheden. We merken dat sommige
teamleden deze aanpak niet meer waardevol genoeg vinden voor hun ontwikkeling. We moeten ervoor waken dat
hun motivatie om te ontwikkelen niet afneemt. 
Oplossing 
Naast deze observatierondes een ander instrument toepassen, zoals 360 graden feedback. Met deze aanpak wordt
er ingezet op de ontwikkeling van alle competenties van wet BIO. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3,38

Aandachtspunt Prioriteit

De leraren creëren en leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn gemiddeld

Een observatieronde in 2020 inzetten op bovengenoemde vaardigheden die onder de
risico’s staan. Naar aanleiding van de analyse inzetten op scholing van trends en individuele
ontwikkeling.

gemiddeld

Bewust blijven van de kennis en kunde van jonge leerkrachten. De matrix invullen op
startbekwaam, toegroeiend naar basis en excellent. Doordat het team goed in beeld is, deze
leerkrachten laten deelnemen aan klassikale consultatie. Hen coachen in de ontwikkeling
die zij kunnen doormaken.

hoog

Naast de observatierondes een ander instrument toepassen, zoals 360 graden feedback.
Met deze aanpak wordt er ingezet op de ontwikkeling van alle competenties van wet BIO.

gemiddeld

4.13 Talentontwikkeling

Onze kinderen worden voorbereid op de toekomst door de vaardigheden van deze tijd zoveel mogelijk te laten
terugkomen bij het samenwerken, creativiteit, ICT vaardigheden, kritische houding, communicatievaardigheden, zelf
problemen leren oplossen. 
Deze vaardigheden/talenten worden ondergebracht in de 4 pijlers: 

Wetenschap & Techniek
Kunst & Cultuur
Sport & Spel
Burgerschap & Maatschappij.  

OBS Jan Ligthart

Schoolplan 2019-2023 24



(Ondernemend, ontwikkelthema 1: Krachtige leer- en ontwikkelomgeving; Oprecht, ontwikkelthema 2: Openbaar en
democratisch gedachtegoed; Verbindend, ontwikkelthema 3: Samenhang in voorzieningen & aanbod)
  
Buiten de reguliere schooltijden is er een naschools aanbod waar de kinderen hun interesse en/of talenten kunnen
laten zien.

Het naschools aanbod voor schooljaar 2019-2020: 
Koken
Chinees (Mandarijn)
Kalligrafie vanuit het aanbod Chinees 
Dans
Wetenschap en techniek
Typecursus

4.14 Stichting Vrienden van de Jan Ligthart & Sponsoring

Stichting Vrienden van de Jan Ligthart 

In het schooljaar 1999-2000 is de Stichting Vrienden van de Jan Ligthart opgericht. Deze stichting tracht o.a. door
middel van fondsenwerving een extra inkomstenbron voor de school te creëren. 

Waarom deze stichting? 
Zoals zo vaak draait het bij nieuwe dingen om geld. Het onderwijs aan kinderen wordt, zoals op vrijwel iedere
basisschool, betaald uit de middelen die de school van rijkswege ontvangt voor het uitvoeren van onderwijskundige
taken. De besteding van dit budget is uiteraard aan voorwaarden gebonden, dat wil zeggen dat beslissingen over
uitgaven op het vlak van personeel, leermiddelen, gebouw, zorgbreedte, etc. vast liggen en in feite vóór de school
worden genomen. Naast dit budget is er natuurlijk de vrijwillige ouderbijdrage, beheerd door de ouderraad en
bestemd voor zaken en activiteiten die niet strikt op het vlak van het onderwijs liggen, zoals Sinterklaas- en
Kerstfeest, het jaarlijkse schoolreisje en dergelijke. 

Om de aantrekkelijkheid van de school te behouden en zo mogelijk te vergroten, kan het voorkomen dat bepaalde
uitgaven gewenst zijn waarvoor op dat moment geen geld beschikbaar is. In het verleden zijn incidenteel, en met veel
creativiteit, een aantal van dergelijke wensen gerealiseerd. Echter evenzo vaak lukt dergelijke financiering minder
goed. In de Medezeggenschapsraad is het idee uitgewerkt om voor dergelijke uitgaven, door middel van een
stichting, een buffer te creëren en deze incidentele acties een meer structureel karakter te geven. Tevens kan
sponsoring, geen onbekend verschijnsel meer in het onderwijs, hiermee een plaats binnen de school gegeven
worden. 

Waarvoor zijn deze extra middelen nodig? 

Zoals gezegd zullen de extra middelen worden gebruikt voor die zaken waarvoor geen ander budget beschikbaar is of
niet op dat moment. Hierbij kan gedacht worden aan extra voorzieningen aan het schoolgebouw en het interieur,
aanvullende leermiddelen, computerapparatuur of software, handenarbeidartikelen en bijvoorbeeld specifieke
projecten op het creatieve, sportieve of (multi)culturele vlak. Uiteraard staat het succes van deze fondswerving niet bij
voorbaat vast. 
Wie worden benaderd? 

In het streven naar de bovenstaande doelstelling werft de Stichting Vrienden van de Jan Ligthart bij de volgende
doelgroepen voor de fondsenwerving: ouders van de leerlingen van IKC Jan Ligthart (de allereerst belanghebbenden
bij een aantrekkelijke school voor hun kinderen), overige relaties van de school, zoals oud ouders en leerlingen, oud
leerkrachten en andere betrokkenen, winkeliers en overige bedrijven uit Vlaardingen. Tot slot verkrijgt de stichting aan
opbrengsten uit incidentele acties als fancy fairs en sponsorlopen. 

Hoe is de stichting georganiseerd? 

De stichting kent een bestuur, bestaande uit de voorzitter van de Medezeggenschapsraad en de directeur van de
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school. 

Huidig bestuur: 
De heer J. Bannink, penningmeester 
Mevrouw M. v Duuren, lid. 

Sponsoring 
Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Als
tegenprestatie vermeldt het IKC bijvoorbeeld de sponsor in de oudernieuwsbrief, op de website of in de schoolgids.
Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een gift. 

Sponsoring vindt bij IKC Jan Ligthart plaats door middel van een jaarlijkse sponsorloop bij de groepen 1 tot en met 8.
Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel en een deel van de opbrengst gaat naar extra middelen voor de
school t.b.v. de leerling. Bij de jaarlijkse sponsorloop is er geen sprake van sponsoring door bedrijven. 

Mocht er in de toekomst een andere vorm van sponsoring plaats vinden, dan gebruiken wij hierbij de brochure
'Spelregels sponsoring op scholen' van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Convenant “Scholen
voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” 2019. 
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5 Personeelsbeleid

5.1 Integraal Personeelsbeleid

In de afgelopen vier jaar hebben er lesbezoeken plaatsgevonden. De bezoeken zijn individueel nabesproken en er
was steeds herkenning en erkenning van het resultaat. Iedere leerkracht heeft een POP gemaakt op de eigen
ontwikkelpunten. De conclusie is dat er trends waren in kennis en kunde op het didactisch handelen van leerkrachten.
De ontwikkeling zat vooral op: 
1.5 Hoge verwachting pdca 
1.6 Leerrijke omgeving 
2 Lestijd 
3.3 en 4.8 Gewenste leerhouding 
3.4 Overdraagbare administratie 
4 DIM 
5 Aanpakgedrag (oplossingen en strategieën) 
8.3 Actieve gerichtheid op leren (het op je puntje van je stoel zitten) 
9  Zelfstandig werken 

Als we de teammatrixen van 2015 en 2018 onder elkaar zetten, zien we een mooie ontwikkeling. 
Bij bijna iedere leerkracht is in 2018 meer dan 80% van de indicatoren gezien. En bij veel observaties zien wij dat
lessen mogelijkheden bevatten om de afstemming van de leerstof op de leerlingen mogelijk maken. Hierdoor verhoogt
de betrokkenheid van leerlingen bij de les. Hiermee leggen wij de basis voor het volgen van het basisonderwijs
aansluitend op het voortgezet onderwijs. 
Alle leerkrachten plannen en structureren hun handelen d.m.v. het gebruik van leerlinggegevens.

De komende 4 jaar: 

We hebben het team goed in beeld. De bouwcoördinatoren nemen ook de rol van observant aan. Hier zijn wij
inmiddels mee gestart. Ook zijn er onderlinge klassenconsultaties gestart, zodat er van elkaars expertise gebruikt
gemaakt wordt. Dit wordt verder uitgediept.  
(Ondernemend, thema 1: Krachtige leer- & ontwikkelomgeving) 

Onderwijs van nu is gericht op de toekomst, daarbij ligt de vraag: Hebben wij voldoende vaardigheden in huis om de
kinderen voldoende te kunnen coachen op de onderdelen voor de toekomst? Denk aan: hoge verwachting,
aanpakgedrag (oplossing & strategie) en hierbij meer interactie tussen leerlingen onderling, actieve betrokkenheid
middels coöperatieve werkvormen, zelfstandig werken, ICT en robotica. De afstemming dient op ondersteuning en
uitdaging gericht te zijn. Dit begint al bij de onderbouw, middels spelend leren lerend spelen. 
(Ondernemend, thema 1: Krachtige leer- & ontwikkelomgeving) 

Onze acties (ondernemend, thema  
De volgende observaties (okt-nov’19) inzetten op de bovenstaande vraag en de daarbij behorende
vaardigheden. De eigen aspecten van kwaliteit, kunde en vaardigheden worden in het schoolplan opgenomen.
Leerkrachten hebben de ambitie om kennis en kunde in te zetten om zich te ontwikkelen tot een excellente
leerkracht. Met elkaar moeten wij waken niet te veel te verwachten van de startbekwame leerkrachten en juist
leerkrachten coachen in de eigen ontwikkeling. Gebruikmakend van de matrix en onderlinge
klassenconsultatie.
Prestatie indicator stagiairbegeleiding wordt ingevoerd. Alle huidige leerkrachten hebben het afgelopen jaar
een mentor training afgerond. Hiermee is de basis voor een goede begeleiding van stagiaires gelegd. De
prestatie indicator: Alleen leerkrachten die 80% of meer halen op de indicatoren mogen een stagiaire
begeleiden. Nieuwe leerkrachten zullen de training nog moeten volgen.
De observaties met de matrix is gericht op pedagogische en didactische vaardigheden. Sommige teamleden
vinden de huidige aanpak niet meer waardevol genoeg voor hun ontwikkeling. Om de ontwikkeling door te
pakken zullen wij de komende jaren naast de huidige observaties een ander instrument invoeren, zoals 360
graden feedback. Met de 360 graden feedback én onze matrix kijken we naar alle 7 competenties van de wet
BIO (beroepen in onderwijs). 
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5.2 De schoolleiding

De directie wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur van de school. Het kernteam wordt gevormd door
de directie, de intern begeleiders en de bouwcoördinatoren. Kenmerkend voor de schoolleiding is dat ze zich richt op
het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat organiseren van de gang van zaken op school.

De directieleden zijn geregistreerd bij het schoolleidersregister en voldoen aan alle eisen wat betreft scholing en
herregistratie. 

5.3 Professionele cultuur

Een professionele cultuur gaat uit van het benutten van alle kwaliteiten in het team, los van de hiërarchische positie
(Van Emst, 1999). 

De directie van het IKC streeft ernaar het IKC te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een kindcentrum wat
gekenmerkt wordt door een professionele cultuur. (Ondernemend, ontwikkelthema 1:Krachtige leer- en
ontwikkelomgeving)

Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren en de pedagogische medewerkers tot nog betere
pedagogische medewerkers. De pedagogisch medewerkers en de leerkrachten hebben een persoonlijk
ontwikkelingsplan dat in de gesprekkencyclus bij de directie aan de orde komt.   

Schooljaar 2019-2020 is een ontwikkelteam Professionele cultuur opgestart. De thema's binnen dit ontwikkelteam
komen voort uit de aanpak van de Betere Basisschool en uit de streefdoelen van het schoolplan 2019-2023. 

5.4 Beleid met betrekking tot stagiaires

IKC Jan Ligthart is een opleidingsschool. In samenwerking met Hogeschool Rotterdam biedt onze school
opleidingsplaatsen aan stagiaires van de Pabo (Pedagogische Academie voor Basisonderwijs). De Pabo van
Hogeschool Rotterdam leidt studenten in samenwerking met onze school op tot leerkracht voor het basisonderwijs.
Het kan – op verzoek – ook voorkomen dat we andere stageplekken beschikbaar stellen. In schooljaar 2018 – 2019
heeft een groot deel van ons team de mentorenopleiding gevolgd en succesvol afgerond, waardoor wij een
opleidingsschool zijn. Het doel is om stagiaires nog beter te kunnen begeleiden.

Verder zijn er in een schooljaar stagiaire(s) aanwezig van MBO en HBO opleidingen, zoals HBO pedagogisch
professional kind en educatie (opvang),  pedagogisch werker (opvang) en helpende zorg en welzijn (onderwijs).

(Verbindend, ontwikkelthema 3: Samenhang in voorzieningen & aanbod)

5.5 Taakbeleid

De basis van het taakbeleid vormt het werkverdelingsplan. Dit plan is in overleg met de (P)MR vastgesteld en alle
personeelsleden hebben hier input op kunnen geven. Directie draagt zorg voor het overzicht waarop alle leerkrachten
hun toebedeelde taken kunnen terugvinden. Leerkrachten hebben in een eerder stadium zelf aan kunnen geven naar
welke taken hun voorkeur uitgaat. 

De taken zijn onderverdeeld in lesgevende taken, algemene taken en deskundigheidsbevordering (zie voor de
uitwerking de normjaartaak). Elk jaar wordt er bekeken of de taken voor het beheer van de school, werkgroepen en
sport- en spelactiviteiten goed verdeeld zijn over de verschillende leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van wensen
en sterke kanten van de personeelsleden. Tenslotte worden er jaarlijks afspraken gemaakt over
deskundigheidsbevordering. Als instrument voor het taakbeleid wordt door alle scholen van Wijzer in opvang en
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onderwijs Cupella gebruikt. Alle personeelsleden krijgen jaarlijks een uitgewerkt normjaartaak. 
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6 Organisatiebeleid

6.1 Organisatiestructuur

IKC Jan Ligthart is aangesloten bij Wijzer in opvang en onderwijs. Wijzer in opvang en onderwijs is de
overkoepelende organisatie voor alle openbare basisscholen, het openbaar Speciaal (basis) Onderwijs en Voortgezet
Speciaal Onderwijs in Vlaardingen en Maassluis. De directie (directeur en adjunct-directeur) geven, onder
eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur van de Stichting, leiding aan de school. 

De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De
directie wordt bijgestaan door drie bouwcoördinatoren en de IB'ers (het kernteam). 

Het IKC heeft de beschikking over een ouderraad kinderopvang (OR), een medezeggenschapsraad onderwijs (MR)
en een activiteitencommissie (AC). Op bestuursniveau is er een gemeenschappelijke medezeggeschapsraad (GMR). 

6.2 De Betere Basisschool

Het onderwijsteam van IKC Jan Ligthart heeft gekozen voor de aanpak van ‘ De betere basisschool’, waarvoor IKC
Jan Ligthart in juni 2018 gecertificeerd is.  
 
De Betere Basisschool verhoogt de opbrengsten en verbetert duurzaam de kwaliteit van de school. De prestaties van
de kinderen worden beter en de school wordt effectiever.   
 
Dit wordt gerealiseerd door de school planmatig te laten werken zodat onderwijsvernieuwingen die IKC Jan Ligthart
wil aanbrengen goed geïmplementeerd worden en onze investeringen / inspanningen er echt toe doen. Bij besluiten
die genomen worden in een teamvergadering gaan we voor een akkoord uit van 80% van de aanwezigen.  
(Oprecht, ontwikkelthema 2: Openbaar en democratisch gedachtegoed) 
  
Bij het organisatieprogramma van ‘ De Betere Basisschool’  liggen de accenten op heldere aansturing van het team,
haalbare planningen, effectieve vergaderingen, heldere besluitprocedures en borging van behaalde rendementen (zie
beleidsdocument Procesplan De Betere Basisschool 2018-2019) 

Bijlagen

1. Procesplan De Betere Basisschool 2018-2019

6.3 Veiligheid

Het IKC waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en personeel. De afgelopen jaren zijn de vragenlijsten sociale
veiligheid bij ouders en leerlingen afgenomen. 

Incidenten tussen leerlingen onderling worden in eerste instantie afgehandeld door de leerlingen zelf, eventueel met
behulp van de leerlingmediatoren, de pedagogisch medewerker of de leerkracht. Als zaken niet opgelost kunnen
worden, wordt de directie betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten. 

De school beschikt over een registratiesysteem (Parnassys): de leraar registreert incidenten in het logboek van het
dossier. Een incident wordt geregistreerd als de leraar inschat dat het werkelijk een incident is, of na een officiële
klacht. E.e.a. gaat altijd in overleg met de directie van de school. 

Het IKC probeert incidenten te voorkomen. Er zijn (school)regels en (klassen)afspraken. Deze regels worden ook
daadwerkelijk gehanteerd. De school beschikt over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (De
Vreedzame School).  
  
Het IKC beschikt over een klachtenregeling, een klachtencommissie en een (interne en externe) vertrouwenspersoon.
Het IKC beschikt over een specifieke veiligheidscoördinator (directeur). Op school zijn te allen tijde een aantal
gediplomeerd BHV'ers aanwezig. 

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,45

Aandachtspunt Prioriteit

De school beschikt over veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een ander
document)

hoog

De school monitort de veiligheid hoog

De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de
democratische rechtsstaat

hoog

6.4 Arbobeleid

Ons IKC heeft met Mediconsult b.v. Kooy een Arbo-contract afgesloten. Het Arbobeleid is erop gericht om uitval van
medewerkers te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige, eventueel in overleg met de bedrijfsarts,
een probleemanalyse op. De directeur en de zieke medewerker stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens
bestaat de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts, directie van de school en de beleidsmedewerker, in het
Sociaal Medisch Overleg. 

Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom het IKC. Het ziekteverzuim op IKC Jan
Ligthart is laag in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Wij beschikken over een registratieformulier voor het
melden van een ongeval en de oorzaak daarvan. Op die manier kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of
materialen in kaart brengen en acties plannen. 
De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig
verklaard. 
Op het IKC is een calamiteitenplan (veilgheidsplan) aanwezig. Minimaal twee keer per jaar vindt er een
ontruimingsoefening plaats. Het IKC beschikt over gediplomeerde bedrijfshulpverleners en E.H.B.O.'ers en voldoet
aan de wettelijk verplichte risicoinventarisatie.

6.5 Privacybeleid

Wijzer in Opvang en Onderwijs heeft een beleidsstuk algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit stuk
(bijlage) staan alle reglementen en protocollen in het kader van de privacywetgeving. 

IKC Jan Ligthart wil graag voldoen aan de nieuwe richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze verordening maakt dat wij moeten kunnen aantonen dat wij toestemming hebben om gegevens te verzamelen.

Welke gegevens verzamelen wij? 
Naam, adresgegevens, email, telefoonnummer, burgerlijke staat, opleidingsniveau, nationaliteit en godsdienst,
huisarts en ziektekostenmaatschappij (kind/ouders); 
burgerservicenummer, medische en/of sociaal maatschappelijke gegevens, gebruik opvang en/of peuterspeelzaal,
plaats in het gezin(van uw aangemelde kind/eren).

Waarom verzamelen wij deze informatie? 
Deze gegevens zijn nodig om;  

de bekostiging vanuit het Ministerie te kunnen verantwoorden (opleidingsniveau van de ouder/s) via Bron of
Duo;
informatie van kinderen bij uitstroom naar een andere opvang of school (opvang, basisonderwijs, voortgezet
onderwijs en/of speciaal onderwijs) door te geven via ons leerlingvolgsysteem KIJK en Parnassys; 
samenwerkende organisaties (o.a. wijkteam, samenwerkingsverband, CJG) te kunnen informeren (indien
nodig). 

Wanneer starten wij met het verzamelen van bovengenoemde gegevens? 
Deze gegevens verzamelen wij tijdens de inschrijving voor ons kindcentrum (dagopvang, peuteropvang, basisschool,

OBS Jan Ligthart

Schoolplan 2019-2023 31



BSO). Ze worden alleen gedeeld met partijen en/of instanties (“derden”)  wanneer dit voor uw kind expliciet aan de
orde is. Gegevens van kinderen en medewerkers worden nooit voor commerciële doeleinden aan “derden” verstrekt.

Waar worden de gegevens opgeslagen?
In de cloud van de school. Deze is toegankelijk voor; directie, de pedagogisch medewerkers, de leerkrachten en
(deels) ondersteunend personeel, afgeschermd met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Hoe lang staan deze gegevens in ons bestand?
De verzamelde informatie wordt bewaard tot het wettelijk bepaalde tijdstip en daarna verwijderd.

Kunnen gegevens worden aangepast?
Alleen op verzoek kunnen onderdelen worden aangepast of verwijderd. Echter, voor het volgen van het kind binnen
ons kindcentrum, kunnen noodzakelijke gegevens niet verwijderd worden. 

De toestemming van ouders/verzorgers vragen we elk jaar opnieuw voor alle bovenstaande gegevens. Hierin is ook
ons fotobeleid (voor gebruik website, oudernieuwsbrief en andere multimedia o.a. schoolapp/facebook vermeld en al
dan niet door ouders/verzorgers akkoord bevonden.

Aandachtspunt Prioriteit

Privacy protocol laag

Bijlagen

1. Informatiebeveiligings- en privacy beleid Wijzer
2. AVG formulier 2019-2020

6.6 Voor- en vroegschoolse educatie

De hele dagopvang (kinderdagverblijf) is er voor kinderen van 0-4 jaar. In onze ‘verticale groepen’ zitten kinderen
van verschillende leeftijden (0-4 jaar). Hier kan de thuissituatie veel meer worden nagebootst. Ook stimuleert een
verticale groep de sociale vaardigheden van een kind. 

Meubilair, speelgoed en knutselmateriaal zijn afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. Voor de allerkleinsten
is er een aparte slaapruimte. Omdat juist op deze leeftijd kinderen zich vaak heel snel ontwikkelen, legt de leiding
bijzonderheden vast in een individueel ‘dagboekje’. Dan kunnen de ouders op de voet volgen wat hun kinderen doen
in de tijd die ze op het kinderdagverblijf doorbrengen. (Ondernemend, ontwikkelthema 1: Krachtige leer - en
ontwikkelomgeving) 

Met onze hele dagopvang en peuteropvang zorgen wij dat een intensieve samenwerking tussen de professionals
van peuteropvang en onderwijs mogelijk wordt. Eén team met één visie heeft een grote meerwaarde: kinderen
bevinden zich van jongs af aan in dezelfde veilige omgeving en door de goede afstemming kan nog beter worden
ingespeeld op de ontwikkelings- en leerbehoeften van elk kind. (Verbindend, ontwikkelthema 3: Samenhang in
voorzieningen & aanbod) 

OBS Jan Ligthart

Schoolplan 2019-2023 32



Spelen is leren 
Spelen, stimuleren, ontwikkelen en ontmoeten, dat zijn de kernfuncties van onze kinderopvang. De kinderen leren in
een ongedwongen sfeer en in een veilige omgeving om met hun leeftijdgenootjes om te gaan. Ze spelen met elkaar,
maken samen knutselwerkjes, gaan met elkaar naar buiten om de wereld te ontdekken. De professionele leiding zorgt
ervoor dat dit in goede banen wordt geleid. 

Bij de hele dagopvang en peuteropvang volgen wij de kinderen in de ontwikkeling. Dit doen wij d.m.v. het
kindobservatiesysteem KIJK! Ook werken wij met de methode ‘Peuterplein’. De oudste peuters volgen met elkaar
eenmaal per week Engelse les bij Miss Fiona. De doorgaande lijn binnen het IKC wordt bevorderd middels het
gebruik van KIJK 0-7 jaar en door gebruik te maken van Peuterplein als voorloper van Kleuterplein. (Verbindend,
ontwikkelthema 3: Samenhang in voorzieningen & aanbod) 

Peuters voor wie het goed is om meer aandacht aan taal te besteden doen mee aan een speciaal programma dat is
opgezet in samenwerking met de gemeenten, zorginstellingen en het basisonderwijs. Er zijn geen extra kosten aan
verbonden en alle kinderen hebben hier profijt van.

6.7 Voor- en naschoolse opvang

Bij de buitenschoolse opvang wordt meer dan bij de andere opvangmogelijkheden, binnen de geldende regels en
afspraken, rekening gehouden met wensen en ideeën van de kinderen zelf. De oudere kinderen bieden we extra
vrijheid en uitdaging en zij kunnen spelen, computeren, tv-kijken of huiswerk maken. Daarnaast is er altijd een
luisterend oor voor hun verhalen en belevenissen. 
Bij de buitenschoolse opvang wordt er gewerkt met Doenkids. 
Doenkids biedt ondersteuning op het gebied van het aanbieden van educatieve, gevarieerde activiteiten. 

Schooljaar 2019-2020 start onze NSO 'Buutvrij'. 
Een buitenschoolse opvang voor 12 kinderen bij CWO de plaatselijke voetbalvereniging. 
Buutvrij start vanaf 6 januari 2020 op de maandag, dinsdag en donderdag, alleen tijdens de schoolweken.

Naast het feit dat de kinderen hier een eigen ruimte (honk) hebben, krijgen ze uitdaging in ‘beweging en natuur’ bij
BSO ‘Buut Vrij’. 

De kinderen kunnen zich ontspannen door beweging en de natuurlijke omgeving. 
CWO ligt namelijk midden in een gebied, met een buitenfitness, wielrenner / skeelerbaan, voetbalvelden en veel 
groen. 
Daarbij zit Vlaardingen in Beweging (VIB) ook in hetzelfde gebouw en mogen wij gebruik maken van hun (buiten)
materiaal zoals klossen, stelten, diabolo etc. 
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(Ondernemend, ontwikkelthema 1: Krachtige leer- en ontwikkelomgeving; verbindend, ontwikkelthema 3: Samenhang
in voorzieningen & aanbod). 
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7 Financieel beleid

7.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken

De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidsplan van
Wijzer in opvang en onderwijs. De voorzitter van het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de effectieve
besteding van de middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te
waarborgen en de optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de
Stichting Wijzer in opvang en onderwijs en het schoolplan van de school te realiseren. 

Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd, evenals de gelden die voortkomen uit de bestemmingsboxen. De
voorzitter van het College van Bestuur zorgt, in samenspraak met de directeuren, voor een deugdelijke verdeling van
de gelden over de scholen. Daartoe heeft het bestuur een allocatiemodel ontwikkeld met daarin ook de
uitgangspunten van haar beleid. De financiële ondersteuning wordt verzorgd door het stafbureau en de financiële
dienstverlener c.q. controller.    
Per kwartaal (de MARAP) bespreken de College van Bestuur en de directeur van de school de financiële positie van
de school via de managementrapportage. Op dat moment wordt ook verslag gedaan aan de directeur met betrekking
tot de uitgaven voor personeel en ziekteverzuim. Per kwartaal wordt het formatieoverzicht uitvoerig besproken met de
afdeling P&O en Financiën, alsmede tijdens de managementrapportage. De meerjarenprognose voor het leerlingen
aantal is hierbij een belangrijk gegeven. 
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8 Zorg voor kwaliteit

8.1 Kwaliteitszorg

Wat hebben we de afgelopen 4 jaar gedaan: 
•    De directie van IKC Jan Ligthart had ervaring opgedaan bij de begeleiding en uitvoering van collegiale
kwaliteitsanalyses in opdracht van adviesbureau BMC. Deze aanpak heeft de directie / IB toegepast bij IKC Jan
Ligthart. 
•    Op verzoek van stichting Wijzer heeft de directie van IKC Jan Ligthart de collegiale kwaliteitsaanpak herschreven
voor stichting Wijzer (na draagvlak te hebben van de mededirecteuren). Het bestuur zorgt hiermee voor een stelsel
van kwaliteitszorg op de scholen. 
•    Vanaf 2017 heeft Jan Ligthart de regie gehad bij de begeleiding van de collegiale analyse 5 scholen van stichting
Wijzer, waaronder de eigen locaties van Jan Ligthart. Inclusief het schrijven van de rapportages van de
kwaliteitsanalyse. 
Naast deze collegiale kwaliteitsaanpak bezoekt het bestuur van Wijzer eens per jaar de scholen, waarvan
verslaglegging gedaan wordt. Op deze manier maakt de verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en scholen
een functionerend stelsel van kwaliteitszorg mogelijk. 
•    Er waren vanuit het bestuur toetsbare doelen geformuleerd (bestuursstandaarden) die na de M –en E toetsen 
geëvalueerd werden. 
•    Het bestuur heeft ingezet op de RISK changer, waarbij ze een goed beeld heeft op de aanwezigheid / hanteren
van verschillende processen per school. 

Wat gaan we de komende 4 jaar doen:
•    Doorgaan met de kwaliteitsanalyse. 
•    Bespreken en hanteren van nieuwe schoolstandaarden. 
•    Sturen op de acties vanuit de zelfevaluatie. Voor meer informatie over de zelfevaluatie en de bijbehorende acties,
verwijzen wij naar het document zelfevaluatie.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 3,4

Aandachtspunt Prioriteit

Het systeem voor kwaliteitszorg richt zich op de leerresultaten laag

De school beschikt over toetsbare doelen gemiddeld

8.2 Kwaliteitscultuur

Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren
van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team).

Ontwikkelingen de komende 4 jaren:

•    Er is een scholingsplan waarin de nodige scholing is opgenomen. Zowel op schoolniveau als op individueel
niveau. 
•    De kernwaarden en de 3 thema’s van het merkpaspoort van stichting Wijzer zullen complementair zijn aan de
doelen van het schoolplan 2019 – 2023 
o    Krachtige ontwikkelomgeving (in onze ontwikkelteams en schoolontwikkeling) 
o    Openbaar democratisch gedachtengoed (Vreedzame school) 
o    Samenhang in voorzieningen en aanbod (IKC Jan Ligthart) 
•    Bij professioneel handelen zitten wij in fase 3 van de 5 fases. In de komende 4 jaar willen we ons verder
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professionaliseren tot fase 5. 
•    Het vaststellen met de bestuurder van een managementstatuut waaruit de verantwoordelijkheidsverdeling in de
aansturing van de school blijkt. Dit is waardevol en het is verplicht volgens artikel 31 WPO. 
•    Opleidingsschool verder vorm geven, door ontwikkelen. 
•    De Betere Basisschool nog beter / volledig implementeren, door o.a. het team anders in beeld te krijgen, door de
talenten van de kernteamleden beter te benutten en het kwaliteitshandboek af te schrijven. 
•    Het afschrijven van het kwaliteitshandboek en het introductieboek voor nieuwe medewerkers.

Risico's en oplossingen 
Risico 
Er is nog geen managementstatuut tussen bestuurder en directeuren. Zonder dit statuut worden er o.a. geen
afspraken gemaakt over schoolontwikkeling. Zolang er geen afspraken zijn, kan er ook niet op gereflecteerd worden. 
Oplossing 
Het maken van een managementstatuut, waarin afspraken zijn opgenomen en kunnen worden geëvalueerd. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3

Aandachtspunt Prioriteit

Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen gestelde bekwaamheidseisen een rol hoog

Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen beroepsprofielen een rol hoog

Het team krijgt voldoende gelegenheid voor professionalisering hoog

De school geeft de leraren voldoende zeggenschap waar het gaat om het pedagogische
proces in de school

hoog

8.3 Verantwoording en dialoog

Onze school beschikt over een schoolplan met daarin de beschrijving van de kwaliteit van IKC Jan Ligthart. Daarnaast
stellen we jaarlijks een jaarplan op. Het jaarplan wordt gecommuniceerd met het College van Bestuur, onze MR en
het team. Het jaarplan wordt ook verstrekt aan de Inspectie van het Onderwijs. Aan het einde van ieder cursusjaar
stellen we een jaarverslag op. Het jaarverslag wordt toegezonden aan het College van Bestuur, de MR en de
inspectie.    
Voor onze opvang wordt een nieuw pedagogisch werkplan geschreven. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 2,7

OBS Jan Ligthart

Schoolplan 2019-2023 37



Aandachtspunt Prioriteit

De (G)MR wordt betrokken bij de beleids- en besluitvorming hoog

De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de resultaten die ze
behaalt

hoog

De school verantwoordt zich aan de overheid hoog

In de schoolgids staan de uitslagen van de metingen van de kwaliteit van de school (en een
korte reflectie op de uitslagen)

hoog

In de schoolgids staan de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van de metingen
van de kwaliteit van de school

hoog

8.4 Het meten van de basiskwaliteit

Zicht op ontwikkeling:

Onze school houdt zicht op de ontwikkeling van haar leerlingen. Hiertoe worden o.a. de gegevens van de leerlingen
bijgehouden in Parnassys (zie kalender). Essentiële ontwikkelingen van het afgelopen jaar zijn hierin: 
•    Rubrieken 
•    Onderwijsbehoeften formulier 
•    Didactische plannen 
•    Themaplannen (groepsplannen) 
•    Groeidocument 
•    OPP 

Zicht op ontwikkeling werkt twee verschillende cycli: de cyclus lang, midden, kort en de cyclus van micro naar macro: 
Lang:     CITO toetsen – analyse op groepsniveau (didactisch plan) – aanbod op basis van blokplan in samenhang
met niveau indeling op CITO toetsen 
Midden:    Voortoetsen – indeling in niveau per doel (blokplan)– toetsen – weergroep 
Kort:        Analyse vanuit observatie en dagelijks werk – afstemmen blokplan

Via deze cyclus gebruik je de CITO toetsen, voortoetsen en observaties/dagelijks werk om de ontwikkeling van
leerlingen in de gaten te houden. 

De cyclus micro, macro werkt op vier niveaus, welke begint bij de leerling en eindigt bij het bestuur. Alle niveaus
worden omschreven middels de 4D’s, data, duiden, doelen, doen. Op deze manier wordt informatie (data)
geanalyseerd (duiden) en vervolgens in doelen weggezet in plannen om uitgevoerd te worden (doen). Daarna volgen
er weer nieuwe toetsen welke weer nieuwe data opleveren voor de volgende analyse, waarbij de cyclus dus constant
wordt herhaald. 

Leerlingniveau  
Data = CITO 
Duiden = individuele verklaringen en acties 
Doelen = didactische plannen – specifieke afspraken 
Doen = uitvoeren van de acties 

Groepsniveau 
Data = CITO en OGO analyseformulieren 
Duiden = verklaringen en acties op groep en vak 
Doelen = didactische plannen - groepswerkwijze 
Doen = uitvoeren van de acties 

Schoolniveau 
Data = CITO en OGO analyseformulier en didactische plannen 
Duiden = verklaringen en acties op leerjaar en vak 
Doelen = schoolafspraken 
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Doen = uitvoeren van de acties 

Bestuursniveau 
Data = zelfevaluatie 
Duiden = vergelijken met vakken en leerjaren tussen scholen 
Doelen = bestuursafspraken 
Doen = uitvoeren van de acties door alle scholen. 

Wat gaan we de komende 4 jaar doen op zicht op ontwikkeling 
•    Didactische plannen fase 4 en 5 
•    Data, Duiden, Doelen, Doen van fase 4 naar fase 5. 
•    Blokplannen, passend maken bij methoden 
•    Complementair maken met de zelfevaluatie 
•    OPP fase 5 
•    KIJK! fase 5 
•    KIJK! monitor onderzoeken 
•    Zelfevaluatie verfijnen 
•    Complementair maken met de didactische plannen 
•    Bestuur standaarden, schoolstandaarden, ambitiestandaarden opstellen op basis van stichting brede afspraken 
•    Bestuur analyse maken op stichting niveau 
•    Zorgroute, groeidocument; stroomschema uitwerken 
•    Rubrieken overzicht gebruiken in leerlingbespreking 
•    RT vanuit werkdrukmiddelen doorzetten 
•    Aangepaste planning van groeps- en leerlingbespreking beter afgestemd op gesprekken, toetsen en analyses 

Risico’s en oplossingen 
Risico: 
Het werken met het groeidocument is nog fragiel en wordt daardoor nog niet altijd tijdig ingezet of over de schooljaren
heen gebruikt 
Oplossing: 
Maken van een stroomschema waardoor inzichtelijk is wanneer en op welke manier het groeidocument ingevuld en
gebruikt moet worden 

Risico: 
Inzet van RT vanuit werkdrukmiddelen moet jaarlijks besproken / gekozen worden door het team 
Inzet van RT met vrijwilligers is minder structureel 
Oplossing: 
RT structureel invoeren uit het formatieplan. 

Risico: 
Door het aanschaffen van nieuwe methoden is de manier van werken met de blokplannen niet vanzelfsprekend
passend bij deze methoden. 
Oplossing: 
Bij de implementatie van nieuwe methoden moet de manier van werken kritisch bekeken worden. 

Risico: 
Door het afschaffen van de kleuter CITO kan deze niet meer gebruikt worden voor een analyse van de groepen 1 en
2. 
Oplossing: 
Vanuit de KIJK! overzichten worden de analyses gemaakt van de groepen 1 en 2. Er kan onderzocht worden of het
gebruik van de KIJK! monitor hier meerwaarde in biedt. 

Risico: 
De didactische plannen zijn ontwikkeld door het ontwikkelteam HGW-OGW. Door herhaaldelijk overleg met het team
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is er een plan ontwikkeld dat door het team gedragen wordt. Door het gelijk oplopen van het ontwikkelen en
uitproberen is de uitwerking van de plannen en de opmaak nog niet altijd optimaal. 
Oplossing: 
De plannen worden tijdens fase 3 geëvalueerd een aangepast. De uitwerking en de opmaak van de plannen wordt
hierdoor geoptimaliseerd. 

Risico: 
Door het vertraagd invoeren van sharepoint, de wet AVG en de grote van de bestanden van de didactische plannen is
het opslaan en delen met betrokkenen lastig. 
Sharepoint werkt nog niet volledig. 
De plannen kunnen niet algemeen opgeslagen worden omdat ze dan inzichtelijk zijn voor alle werknemers. De
plannen zijn te groot voor parnassys, bovendien zouden ze daar niet meer bewerkbaar zijn. 
Oplossing: 
Momenteel worden de plannen gedeeld via onedrive, hierdoor zijn ze niet overzichtelijk terug te vinden. 
Er moet een sharepoint gemaakt worden waar betrokken leerkrachten, RT en IB bij de plannen kunnen. 

Risico 
Uit het cohortonderzoek van groep 8 naar VO blijkt dat wij kinderen te laag laten uitstromen. 
Oplossing 
Nog kritischer kijken naar het uitstroomperspectief en kinderen met een goede leerhouding het voordeel van de twijfel
geven. 
CITO geeft dubbele adviezen na afname van de E toets. Zij kunnen ons ook tot ander inzicht brengen. 

Aandachtspunt Prioriteit

Maken van een stroomschema waardoor inzichtelijk is wanneer en op welke manier het
groeidocument ingevuld en gebruikt moet worden

laag

RT structureel invoeren uit het formatieplan. laag

Bij de implementatie van nieuwe methoden moet de manier van werken kritisch bekeken
worden.

laag

Vanuit de KIJK! overzichten worden de analyses gemaakt van de groepen 1 en 2. Er kan
onderzocht worden of het gebruik van de KIJK! monitor hier meerwaarde in biedt

hoog

De didactische plannen worden tijdens fase 3 geëvalueerd en aangepast. De uitwerking en
de opmaak van de plannen wordt hierdoor geoptimaliseerd.

hoog

Er moet een sharepoint gemaakt worden waar betrokken leerkrachten, RT en IB bij de
plannen kunnen.

laag

Nog kritischer kijken naar het uitstroomperspectief en kinderen met een goede leerhouding
het voordeel van de twijfel geven. CITO geeft dubbele adviezen na afname van de E toets.
Zij kunnen ons ook tot ander inzicht brengen.

hoog
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9 Strategisch beleid

9.1 Strategisch beleid

Wijzer in opvang en onderwijs beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). Daarin worden de
aandachtspunten voor de scholen aangegeven.

Bijlagen

1. Strategisch beleidsdocument Wijzer
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10 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld School: Doorgaande lijn 0-13 jarigen 2016 - 2021 gemiddeld

School: OGW / HGW (DDDD) 2016 – 2020 hoog

School: Van server naar cloud 2017 – 2020 hoog

School: Kwaliteitssysteem (handboek) 2018 - 2020 hoog

School: Methode Estafette 2018 – 2020 hoog

School: OGW / HGW (OPP) 2018 - 2020 gemiddeld

School: ICT beleid 2018 – 2022 hoog

School: Borgingsagenda 2019 – 2023 hoog

School: Anticiperen op vraag / groei naar 24 groepen 2019 - 2023 gemiddeld

School: Leesbeleid 2020 – 2022 gemiddeld

School: Wetenschap en Techniek 2019 – 2021 hoog

School: Ouderbetrokkenheid 2020 – 2022 gemiddeld

School: Beleid op Herfstleerlingen 2019 - 2020 hoog

School: Beleid op schrijven en fijne motoriek 2020 - 2021 gemiddeld

School: Observatiesysteem op sociaal – emotionele onwikkeling 2019 –
2020

hoog

School: Roosters 2019 - 2021 gemiddeld

School: Investeren in meubilair 2019 – 2020 gemiddeld

School: Engels voor de toekomst 2020 - 2023 hoog

Personeel: Gesprekkencyclus naar 360 graden feedback 2019 – 2021 gemiddeld

Personeel: Scholing van meerdere leerkrachten op expertise 2019 – 2023 gemiddeld

Personeel: Binden en boeien van personeel en stagiaires 2019 – 2023 gemiddeld

Personeel: Expertise kleuteronderwijs bij aantrekken leerkrachten 2019 –
2023

hoog

Personeel: Inzet op professionaliteit (afspraken en communicatie) 2019 -
2023

hoog

Leerling: Vraag gestuurd onderwijs op de nodige skills 2019 - 2023 hoog

Kwaliteitszorg Het systeem voor kwaliteitszorg richt zich op de leerresultaten laag

De school beschikt over toetsbare doelen gemiddeld

Didactisch
handelen

Een observatieronde in 2020 inzetten op bovengenoemde vaardigheden die
onder de risico’s staan. Naar aanleiding van de analyse inzetten op scholing
van trends en individuele ontwikkeling.

gemiddeld

Bewust blijven van de kennis en kunde van jonge leerkrachten. De matrix
invullen op startbekwaam, toegroeiend naar basis en excellent. Doordat het
team goed in beeld is, deze leerkrachten laten deelnemen aan klassikale
consultatie. Hen coachen in de ontwikkeling die zij kunnen doormaken.

hoog

Naast de observatierondes een ander instrument toepassen, zoals 360
graden feedback. Met deze aanpak wordt er ingezet op de ontwikkeling van
alle competenties van wet BIO.

gemiddeld
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Privacybeleid Privacy protocol laag

Het meten van
de
basiskwaliteit

Maken van een stroomschema waardoor inzichtelijk is wanneer en op welke
manier het groeidocument ingevuld en gebruikt moet worden

laag

RT structureel invoeren uit het formatieplan. laag

Bij de implementatie van nieuwe methoden moet de manier van werken
kritisch bekeken worden.

laag

Vanuit de KIJK! overzichten worden de analyses gemaakt van de groepen 1
en 2. Er kan onderzocht worden of het gebruik van de KIJK! monitor hier
meerwaarde in biedt

hoog

De didactische plannen worden tijdens fase 3 geëvalueerd en aangepast.
De uitwerking en de opmaak van de plannen wordt hierdoor
geoptimaliseerd.

hoog

Er moet een sharepoint gemaakt worden waar betrokken leerkrachten, RT
en IB bij de plannen kunnen.

laag

Nog kritischer kijken naar het uitstroomperspectief en kinderen met een
goede leerhouding het voordeel van de twijfel geven. CITO geeft dubbele
adviezen na afname van de E toets. Zij kunnen ons ook tot ander inzicht
brengen.

hoog

Huisvesting De school heeft op basis van de kenmerken reële verwachtingen
vastgesteld over het niveau dat de leerlingen kunnen bereiken

hoog

De school kan aantonen dat zij uit de leerlingen haalt wat er in zit hoog

Pedagogisch
handelen

De school hanteert gedragsregels voor leraren gemiddeld

De leerlingen worden betrokken bij het realiseren van een positief
schoolklimaat

gemiddeld

Didactisch
handelen

De leraren creëren en leerklimaat waardoor de leerlingen actief en
betrokken zijn

gemiddeld

Zorg en
begeleiding

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep als geheel

hoog

Passend
onderwijs

De school heeft vastgesteld (in het SOP) wat zij onder extra ondersteuning
verstaat

hoog

Toetsing en
afsluiting

De ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van de leerlingen hoog

Veiligheid De school beschikt over veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of
een ander document)

hoog

De school monitort de veiligheid hoog

De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van
de democratische rechtsstaat

hoog

Samenwerking De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorgaande school – school) hoog

De school voert afspraken uit de Lokale Educatieve Agenda uit hoog

Kwaliteitscultuur Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen gestelde
bekwaamheidseisen een rol

hoog

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen beroepsprofielen een rol hoog

Het team krijgt voldoende gelegenheid voor professionalisering hoog

De school geeft de leraren voldoende zeggenschap waar het gaat om het
pedagogische proces in de school

hoog

Verantwoording
en dialoog

De (G)MR wordt betrokken bij de beleids- en besluitvorming hoog

De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de
resultaten die ze behaalt

hoog

De school verantwoordt zich aan de overheid hoog

In de schoolgids staan de uitslagen van de metingen van de kwaliteit van de
school (en een korte reflectie op de uitslagen)

hoog

In de schoolgids staan de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding
van de metingen van de kwaliteit van de school

hoog

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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11 Meerjarenplanning 2019-2020

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld School: Doorgaande lijn 0-13 jarigen 2016 - 2021

School: OGW / HGW (DDDD) 2016 – 2020

School: Van server naar cloud 2017 – 2020

School: Kwaliteitssysteem (handboek) 2018 - 2020

School: Methode Estafette 2018 – 2020

School: OGW / HGW (OPP) 2018 - 2020

School: ICT beleid 2018 – 2022

School: Borgingsagenda 2019 – 2023

School: Anticiperen op vraag / groei naar 24 groepen 2019 - 2023

School: Wetenschap en Techniek 2019 – 2021

School: Beleid op Herfstleerlingen 2019 - 2020

School: Observatiesysteem op sociaal – emotionele onwikkeling 2019 – 2020

School: Roosters 2019 - 2021

School: Investeren in meubilair 2019 – 2020

Personeel: Gesprekkencyclus naar 360 graden feedback 2019 – 2021

Personeel: Scholing van meerdere leerkrachten op expertise 2019 – 2023

Personeel: Binden en boeien van personeel en stagiaires 2019 – 2023

Personeel: Expertise kleuteronderwijs bij aantrekken leerkrachten 2019 – 2023

Personeel: Inzet op professionaliteit (afspraken en communicatie) 2019 - 2023

Leerling: Vraag gestuurd onderwijs op de nodige skills 2019 - 2023

Kwaliteitszorg Het systeem voor kwaliteitszorg richt zich op de leerresultaten

De school beschikt over toetsbare doelen

Didactisch
handelen

Een observatieronde in 2020 inzetten op bovengenoemde vaardigheden die onder de risico’s staan.
Naar aanleiding van de analyse inzetten op scholing van trends en individuele ontwikkeling.

Het meten van
de
basiskwaliteit

Maken van een stroomschema waardoor inzichtelijk is wanneer en op welke manier het
groeidocument ingevuld en gebruikt moet worden

RT structureel invoeren uit het formatieplan.

Bij de implementatie van nieuwe methoden moet de manier van werken kritisch bekeken worden.

Vanuit de KIJK! overzichten worden de analyses gemaakt van de groepen 1 en 2. Er kan
onderzocht worden of het gebruik van de KIJK! monitor hier meerwaarde in biedt

De didactische plannen worden tijdens fase 3 geëvalueerd en aangepast. De uitwerking en de
opmaak van de plannen wordt hierdoor geoptimaliseerd.

Er moet een sharepoint gemaakt worden waar betrokken leerkrachten, RT en IB bij de plannen
kunnen.

Pedagogisch
handelen

De school hanteert gedragsregels voor leraren

De leerlingen worden betrokken bij het realiseren van een positief schoolklimaat
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Didactisch
handelen

De leraren creëren en leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn

Passend
onderwijs

De school heeft vastgesteld (in het SOP) wat zij onder extra ondersteuning verstaat

Toetsing en
afsluiting

De ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van de leerlingen

Veiligheid De school beschikt over veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een ander document)

De school monitort de veiligheid

De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat

Samenwerking De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorgaande school – school)

Kwaliteitscultuur Het team krijgt voldoende gelegenheid voor professionalisering

De school geeft de leraren voldoende zeggenschap waar het gaat om het pedagogische proces in
de school

Verantwoording
en dialoog

De (G)MR wordt betrokken bij de beleids- en besluitvorming

De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de resultaten die ze behaalt

De school verantwoordt zich aan de overheid

Thema Verbeterdoel

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

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld School: Doorgaande lijn 0-13 jarigen 2016 - 2021

School: OGW / HGW (DDDD) 2016 – 2020

School: Van server naar cloud 2017 – 2020

School: ICT beleid 2018 – 2022

School: Borgingsagenda 2019 – 2023

School: Anticiperen op vraag / groei naar 24 groepen 2019 - 2023

School: Leesbeleid 2020 – 2022

School: Wetenschap en Techniek 2019 – 2021

School: Ouderbetrokkenheid 2020 – 2022

School: Beleid op Herfstleerlingen 2019 - 2020

School: Beleid op schrijven en fijne motoriek 2020 - 2021

School: Observatiesysteem op sociaal – emotionele onwikkeling 2019 – 2020

School: Roosters 2019 - 2021

School: Investeren in meubilair 2019 – 2020

School: Engels voor de toekomst 2020 - 2023

Personeel: Gesprekkencyclus naar 360 graden feedback 2019 – 2021

Personeel: Scholing van meerdere leerkrachten op expertise 2019 – 2023

Personeel: Binden en boeien van personeel en stagiaires 2019 – 2023

Personeel: Expertise kleuteronderwijs bij aantrekken leerkrachten 2019 – 2023

Personeel: Inzet op professionaliteit (afspraken en communicatie) 2019 - 2023

Leerling: Vraag gestuurd onderwijs op de nodige skills 2019 - 2023

Didactisch
handelen

Een observatieronde in 2020 inzetten op bovengenoemde vaardigheden die onder de risico’s staan.
Naar aanleiding van de analyse inzetten op scholing van trends en individuele ontwikkeling.

Naast de observatierondes een ander instrument toepassen, zoals 360 graden feedback. Met deze
aanpak wordt er ingezet op de ontwikkeling van alle competenties van wet BIO.

Privacybeleid Privacy protocol

Het meten van
de
basiskwaliteit

Nog kritischer kijken naar het uitstroomperspectief en kinderen met een goede leerhouding het
voordeel van de twijfel geven. CITO geeft dubbele adviezen na afname van de E toets. Zij kunnen
ons ook tot ander inzicht brengen.

Veiligheid De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat

Kwaliteitscultuur Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen gestelde bekwaamheidseisen een rol

Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen beroepsprofielen een rol

Verantwoording
en dialoog

In de schoolgids staan de uitslagen van de metingen van de kwaliteit van de school (en een korte
reflectie op de uitslagen)

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

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld School: Borgingsagenda 2019 – 2023

School: Anticiperen op vraag / groei naar 24 groepen 2019 - 2023

School: Leesbeleid 2020 – 2022

School: Ouderbetrokkenheid 2020 – 2022

School: Engels voor de toekomst 2020 - 2023

Personeel: Scholing van meerdere leerkrachten op expertise 2019 – 2023

Personeel: Binden en boeien van personeel en stagiaires 2019 – 2023

Personeel: Expertise kleuteronderwijs bij aantrekken leerkrachten 2019 – 2023

Personeel: Inzet op professionaliteit (afspraken en communicatie) 2019 - 2023

Leerling: Vraag gestuurd onderwijs op de nodige skills 2019 - 2023

Veiligheid De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat

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

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld School: Borgingsagenda 2019 – 2023

School: Anticiperen op vraag / groei naar 24 groepen 2019 - 2023

School: Engels voor de toekomst 2020 - 2023

Personeel: Scholing van meerdere leerkrachten op expertise 2019 – 2023

Personeel: Binden en boeien van personeel en stagiaires 2019 – 2023

Personeel: Expertise kleuteronderwijs bij aantrekken leerkrachten 2019 – 2023

Personeel: Inzet op professionaliteit (afspraken en communicatie) 2019 - 2023

Leerling: Vraag gestuurd onderwijs op de nodige skills 2019 - 2023

Veiligheid De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat

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

Brin: 15HY

Naam: OBS Jan Ligthart

Adres: Plein Emaus 6

Postcode: 3135 JN

Plaats: Vlaardingen

VERKLARING

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

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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16 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 15HY

Naam: OBS Jan Ligthart

Adres: Plein Emaus 6

Postcode: 3135 JN

Plaats: Vlaardingen

VERKLARING

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

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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