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1 Inleiding

1.1 Voorwoord

Voor u ligt het schoolplan 2020-2024 van basisschool De Dromenvanger. 

Het is een meerjarenplan waarin de school beschrijft wat haar visie en missie is voor de komende vier jaren. 
De beleidskeuzes van de school staan beschreven op verschillende terreinen en op verschillende niveaus.
Vanuit het schoolplan wordt jaarlijks een schoolontwikkelingsjaarplan opgesteld, waarin de concretisering van de
plannen per jaar wordt beschreven. Het schoolplan is een levend document in de school waarbij verschillende
geledingen zoals teamleden, ouders en medezeggenschapsraad zijn betrokken.

1.2 Doelen en functie

Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van de strategische notitie van Stichting Scala 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 verbeterdoelen voor de komende vier jaar. 
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 2020-2024. 
Op basis van onze doelstellingen in de schoolontwikkeling willen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. In een
jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we
vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

1.3 Procedures

Het schoolplan wordt opgesteld door de directie van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. 
De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie van de school en hebben inspraak gehad in de
geformuleerde ambities voor deze schoolplanperiode. Tijdens de studiedagen van 2019-2020 en begin schooljaar
2020 is intensief meegedacht door de teamleden over de nieuwe visie en de daaraan gekoppelde speerpunten.

De komende vier jaar zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen
we aan het einde van ieder schooljaar het
jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het team ook terug: hebben we onze
verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de
beleidsterreinen, zoals beschreven in dit schoolplan. Met behulp van de jaarlijkse Quick Scan stellen we per jaar vast
wat er (niet) goed gaat en bepalen we onze verbeterdoelen, in relatie met ons schoolplan en de voorgenomen
verbeterpunten.

1.4 Verwijzingen

Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk 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 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Stichting Scala

Algemeen directeur:  Dhr Henk van der Pas

Adres + nummer:  Kerkstraat 34

Postcode + plaats:  Elshout

Telefoonnummer:  0416-320264

E-mail adres:  henk.vander.pas@scalascholen.nl

Website adres:  www.scalascholen.nl

Gegevens van de school  

Naam school:  Basisschool De Dromenvanger

Directeur:  Elly Sebregts

Adres + nummer.:  Kasteellaan 40

Postcode + plaats:  5156 CJ Oudheusden

Telefoonnummer:  0416-665144

E-mail adres:  elly.sebregts@scalascholen.nl

Website adres:  www.bsdedromenvanger.nl

2.2 Kenmerken van het personeel

De directie van de school bestaat uit een directeur. De directeur laat zich ondersteunen door een MT, dat bestaat uit
een boven- en onderbouwcoordinator en de interne begeleider. 

Het team bestaat uit:

1 directeur
3 bouwcoördinatoren
1 voltijd groepsleerkracht
16 deeltijd groepsleerkrachten
vakleerkracht bewegingsonderwijs
1 intern begeleider
2 onderwijsassistenten
1 leerkrachtondersteuner

Van de 21 medewerkers zijn er 16 vrouw en 3 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 01-03-2020).
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Per 1-9-2019 MT OP OOP

Ouder dan 60 jaar   1  1

Tussen 50 en 60 jaar  1 4 2

Tussen 40 en 50 jaar 3 9  

Tussen 30 en 40 jaar 2  

Tussen 20 en 30 jaar 1

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 1 17 3

Onze school heeft een grote groep ervaren leraren; we benutten hen voor de begeleiding van de jongere leraren.

2.3 Kenmerken van de leerlingen

Het leerlingenaantal daalt de laatste jaren. Dit heeft meerdere oorzaken. 

Het aantal kinderen in de gemeente Heusden daalt, dit is een landelijke tendens. Maar onze basisschool heeft ook te
maken met een gereduceerde instroom van hoger opgeleide ouders zonder een migratieachtergrond en een
uitstroom van ouders die zich zorgen maken mbt de onderwijsachterstand van de huidige populatie. In de afgelopen
jaren hebben de ouders van 19 kleuters uit dit dorp niet de keuze gemaakt om naar De Dromenvanger te komen. 

Daarnaast hebben we te maken met een sterke toename van met name anderstalige kinderen (Polen, Syrie). Een
groot aantal kinderen dat in Oudheusden woont en op De Dromenvanger heeft te maken met
achterstandsproblematiek. Naar aanleiding van deze gegevens wordt de onderwijsachterstand in de gemeente
Oudheusden mbt alle kinderen gekoppeld aan een score van 30%. Mbt alleen peuters gaat het om 26%.

Om te bepalen welke kinderen een verhoogd risico op onderwijsachterstand hebben worden omgevingskenmerken
getoetst:

- opleidingsniveau van de ouders;

- herkomst;

- verblijfsduur moeder in Nederland;

- wel of niet in de schuldsanering;

- het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school;

Momenteel en in algemene zin hebben wij op grond van de kenmerken van onze populatie erg veel aandacht voor
technisch lezen, begrijpend lezen, Nederlandse taal- aanbod, woordenschat en sociale ontwikkeling van onze
leerlingen..

2.4 Kenmerken van de ouders in het dorp Oudheusden

Oudheusden in haar huidige vorm is in de jaren '50 ontstaan als een nieuwbouwwijk van de voormalige gemeente
Heusden. Een groot deel van het dorp bestaat uit sociale woningbouw, die in de jaren '50 en '60 gerealiseerd is ten
behoeve van de werknemers van de nabijgelegen scheepswerf en conservenfabriek.

Bevolking
In Oudheusden wonen iets meer gezinnen met kinderen dan in de hele gemeente en wat minder alleenstaanden en
paren zonder kinderen. In totaal wonen er 1156 huishoudens in Oudheusden.
Het aantal bewoners dat in de gemeente werd geboren is lager dan in de meeste andere wijken en kernen: 58%. In
de kern wonen relatief veel mensen met een niet-westerse etniciteit: 16%. Dat is het hoogste percentage van de
gemeente. 
De mobiliteit ligt op een gemiddeld niveau: 18% heeft zich de laatste twee jaar gevestigd.
In Oudheusden staan 1133 woningen, waarvan 45 in 2011 en 2013 werden opgeleverd. Van alle woningen werd 52%
gebouwd in de periode 1956-1969, 10% in 1973 en 30% tussen 1979 en 1995. Relatief veel woningen (38%) worden
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verhuurd door Woonveste. Oudheusden kent vooral rijtjeswoningen (76%): meer dan in enige andere wijk.

Woningen
De indicatoren voor de woningkwaliteit zijn ongunstig, hoewel de gemiddelde woningouderdom net zo groot is als in
de hele gemeente. Het rapportcijfer van bewoners voor de woningen in hun buurt (6,7) en de gemiddelde WOZ-
waarde (€ 182.000) zijn lager dan in alle andere wijken en kernen. Het aantal bewoners dat vindt dat er veel slecht
onderhouden woningen in de buurt zijn is bovengemiddeld, maar sinds 2008 wel gedaald van 23% naar 12%. Het
aantal bewoners dat erover denkt binnen vijf jaar te verhuizen is ook hoger dan in andere wijken maar sinds 2010 wel
gedaald van 60% naar 44%. Het aantal actief woningzoekenden ligt op een gemiddeld niveau: 3%.

Werk en inkomen
Oudheusden kent relatief weinig huishoudens met een hoog inkomen (14%) en veel met een laag inkomen (37%).
Het persoonlijk inkomen per inwoner is lager dan in alle andere wijken. Het aantal mensen dat met een bijstands- of
arbeidsongeschiktheidsuitkering is duidelijk hoger dan gemiddeld en dat geldt ook voor het aantal werkzoekenden.
Het aantal werkloosheidsuitkeringen is net iets hoger dan gemiddeld. Net zoals in de hele gemeente is het aantal
huishoudens met een bijstandsuitkering sinds 2013 gestegen.

Leefbaarheid
Veel van de rapportcijfers die bewoners van Oudheusden geven voor de leefbaarheid zijn lager dan gemiddeld. Dat
geldt voor de buurt in het algemeen (6,6), groenonderhoud (6,1), schoonhouden van de bestrating (6,0),
straatverlichting (6,6) en stallingsmogelijkheden voor fietsen (4,7). In 2013 waren verschillende cijfers gestegen en
bleven sindsdien ongewijzigd. De laatste drie jaar zijn alleen de cijfers voor aanwezigheid, inrichting en onderhoud
van de speelplekken nog gestegen (gemiddeld van 5,3 naar 6,0); het verschil met de totale gemeente is daar niet
langer significant. Ook de cijfers voor onderhoud van de bestrating en parkeergelegenheid zijn niet significant lager
dan gemiddeld.
De score overlast is iets ongunstiger dan gemiddeld; de score verloedering is duidelijk ongunstiger dan in de hele
gemeente. Het aantal bewoners dat vindt dat hondenpoep, maar vooral rommel op straat en vernielingen vaak of
soms in de buurt voorkomen is relatief hoog. Ook drugsoverlast en overlast van omwonenden komen volgens relatief
veel mensen voor.
Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten woonoverlast, jeugdoverlast en vernielingen is hoger dan in de hele
gemeente. Jeugdoverlast werd in 2014-2015 ook veel vaker geregistreerd dan in 2011-2012. 

Veiligheid
De cijfers uit de bewonersenquête op het gebied van veiligheid zijn voor Oudheusden ongunstiger dan in de totale
gemeente. Van alle bewoners voelt 32% zich wel eens onveilig in de buurt en 25% vermijdt wel eens bepaalde
plekken omdat men ze onveilig vindt. Groepen jongeren, slechte verlichting en drugsoverlast zijn daarvoor dan de
meest genoemde redenen. Het rapportcijfer voor criminaliteit was in 2013 gedaald van 6,3 naar 5,6 maar is nu weer
gestegen naar 6,0. Dat is nog wel ongunstiger dan gemiddeld. Ook de schaalscore diefstal en het rapportcijfer en de
schaalscore voor verkeersoverlast zijn ongunstiger dan gemiddeld. Wel is het aantal bewoners dat vindt dat
woninginbraak vaak in de buurt voorkomt gedaald van 18% in 2013 naar 3% in 2016. Nog steeds vinden relatief veel
bewoners (20%) dat agressief verkeersgedrag vaak voorkomt.
(Uit: Wijkatlas buurtmonitor 2016 website gemeente Heusden)

In Oudheusden is een relatief grote kans op zowel taalachterstanden en laaggeletterdheid als maatschappelijke
kwetsbaarheid. In Oudheusden wonen relatief veel laagopgeleiden en (niet-Westerse) allochtonen. Ook kunnen
relatief veel inwoners van Oudheusden niet participeren op de arbeidsmarkt vanwege arbeidsongeschiktheid of
andere redenen. De sociale situatie is ongunstig: zowel de leefbaarheid als de sociale cohesie in de wijk worden als
negatief beoordeeld. 

(Uit: Ken uw doelgroep Kwetsbare groepen Gemeente Heusden 2014  
(onderzoek bibliotheek Heusden ikv laaggeletterdheid en maatschappelijke kwetsbaarheid)).

2.5 Sterkte-zwakteanalyse

IIn het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee
nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.
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Doelstellingen op basis van de sterkte-zwakteanalyse worden geformuleerd in hoofdstuk 'Grote ontwikkeldoelen'.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Taal expertise LIST OB 
VoorporTAAL

Zeer oud gebouw, nieuwbouw laat nog even op zich
wachten

Betrokkenheid ouders wordt gestimuleerd door oa
huisbezoeken 
(laagdrempelig contact).

Grootte aantal zorgleerlingen/zwakkere  in de groepen
zorgt voor een mogelijk te laag aanspreekniveau
waardoor je de gemiddelde leerlingen te weinig bedient.

Sterk pedagogisch klimaat, school is een veilige plek 
Rust reinheid regelmaat 
Kanjer; begrippen zijn geborgd 

Uitstroom en gereduceerde instroom van hoger
opgeleide ouders zonder migratieachtergrond.

Betrokken team 
gezamenlijkheid-behulpzaam 

Sterke leerkrachtkoppels

Klassenmanagement/organisatie Afspraken nakomen en elkaar goede feedback geven

Rekenen in ontwikkeling door inzet met sprongen vooruit Tijdige informatievoorziening in- en extern

Continurooster gezonde school  ICT vaardigheden en integreren daarvan in onderwijs

Cultuurvoorloperschool  

Zorgstructuur  

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

Verder ontwikkelen en zichtbaar maken van taal- en
begrijpend/lees expertise  

Multiculturele samenstelling schrikt gemiddeld en hoger
opgeleiden af, leerlingenkrimp, wel aanmelding van
zorgleerlingen

Multiculturaliteit en inzet tolken Voortgang nieuw gebouw is er niet of erg traag

Betrokkenheid van alle teamleden bij deze kinderen en
hun ouders

Gevoel (idem het dorp) om afvoerputje van de gemeente
Heusden te zijn

Efficiënte ontwikkeling van groepsplannen naar plannen
van aanpak (volgens leerlijnen) schoolbreed (zoals
lekker lezen). 
en leerlingvolgsysteem.

Continuroosters en waarborgen rust van de leerkrachten;
mogelijkheid van ouders om bij te dragen aan de pauzes 

Ontwikkeling naar gevarieerde werkvormen (minder
frontaal) in lesgeven en toewerken naar zelfstandigheid
leerlingen. Leerlingen moeten "leren" leren (beter bij de
les). 
Groepsdoorbrekend? 
Aantrekkelijke leeromgeving!

Zoveel aanbod van buitenaf en taken die we onszelf
opleggen die niet perse met onderwijs te maken hebben,
hoeveel extra's als schoolreis/kamp etc

Inzet van HBM en gebruik maken van elkaars kwaliteiten
= feedback geven = collegiale consultatie =
eigenaarschap

Personeelstekort, wel uren maar schaarste

Verder ontwikkelen en borgen 6 fasen model  Weinig tot geen vervangingsmogelijkheden.

Positieve profilering van de school/nieuwsbrief  

Kanjerschool verder ontwikkelen en borgen en uitdragen  

 Inzet werkdrukverminderingsgelden  
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2.6 Ontwikkeling naar een nieuw schoolgebouw

In september 2019 heeft de gemeente Heusden het besluit genomen om over te gaan tot de bouw van een nieuwe
school voor De Dromenvanger.
De school zal op de huidige locatie gebouwd worden en tijdens de bouw zal De Dromenvanger gebruik maken van
een tijdelijke huisvesting.

De geplande nieuwbouw bestaat uit een aantal fasen:
- overeenkomst Scala - Gemeente Heusden:  oktober 2019
- opstellen plan van eisen: december 2019 t/m maart 2020
- aantrekken architect: april 2020
- verhuizing andere locatie: 2021
- bouw school: 2021
- einde traject bouw en inrichting voorzien: 2022-2023

Door deze ontwikkeling is tijdens het schooljaar 2019-2020 met het team extra ingezet op de herijking van
onderwijsvisie en de vertaling hiervan in de onderwijspraktijk. Hierdoor is de realisatie van het schoolplan enigszins
vertraagd maar werd het wel mogelijk om  de herijkte visie om te zetten naar een inhoudelijke ontwikkeling van het
onderwijs in de praktijk en input te geven voor een programma van eisen voor de nieuwbouw van de school.

Belangrijke pijlers voor de nieuwbouw zijn:
- School als verbindingspunt in de wijk
- Flexibiliteit van inrichting om tegemoet te komen aan multifunctionaliteit

Voor de ontwikkeling en begeleiding van de nieuwbouw is een projectgroep met teamleden van De Dromenvanger,
directie en leden van het stafbureau van Scala samengesteld. Op regelmatige basis zullen zij het team van de
Dromenvanger informeren en consulteren over de vorderingen van de bouw en realisatie van de nieuwbouw
begeleiden bij de vertaling van de visie in de opbouw in inrichting van de school.

2.7 Kernwaarden

Tijdens het school 2018-2019 en schooljaar 2019-2020 is met het team intensief gewerkt aan het herijken van de
visie en de ontwikkeling van het nieuwe schoolplan. 

Naar aanleiding van de herijking zijn de nieuwe kernwaarden voor de Dromenvanger vastgesteld:

SAMEN
ZELFREDZAAM
REGELMAAT
KANSRIJK

Deze kernwaarden zijn leidend voor de inrichting van het onderwijs op de Dromenvanger. Met het team zijn deze
kernwaarden getoetst aan de huidige onderwijspraktijk en de opbrengst hiervan zijn bepalend voor de speerpunten
van ontwikkeling voor de periode 2020-2024."
De kernwaarden worden verder uitgewerkt in het hoofdstuk De visie van de school"
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3 Grote ontwikkeldoelen

3.1 Grote ontwikkeldoelen

Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. 

Deze ontwikkeldoelen vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2020-2024.

Speerpunten schoolplan 2020-2024

Het team van de Dromenvanger kiest ervoor om de komende vier jaar in te zetten op een integrale ontwikkeling van
een negen-tal speerpunten. Deze ontwikkelpunten wordt separaat uitgewerkt maar hebben op verschillende vlakken
verbinding met elkaar voor de totale onderwijsontwikkeling op de Dromenvanger.

Streefbeelden

1. Ontwikkeling klassenmanagement en zelfstandig werken.

2. Versterking van ons rekenonderwijs.

3. Versterking van ons taalonderwijs.

4. ICT Op onze school beschikken we als team over de ICT basisvaardigheden en zijn we gestart met het
inzetten van ICT voor het vak rekenen. We werken met Snappet.

5. Tegemoet komen aan verschillen.

6. We versterken de professionele cultuur.

7. Behouden sterk pedagogisch klimaat.

8. Behouden en versterken onderwijsvoorziening VoorporTAAL

9. De cognitieve resultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie
verwacht mag worden,

Bijlagen

1. beleidsplan een school om in te wonen
2. beleidsplan Kanjertraining
3. beleidsplan supportgroep
4. beleidsplan time out
5. VoorporTAAL

Basisschool de Dromenvanger
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4 Onderwijskundig beleid

4.1 De missie van de school

Missie-kern

Onze school is een samenwerkingsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het
leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open
voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het
schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen
bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een
passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken Taal en Rekenen van belang, en
gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en
respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke
ontwikkeling van de leerlingen.

Slogan en kernwaarden

Onze slogan is: De Dromenvanger...KANSRIJK EN TAALRIJK

Onze kernwaarden zijn:

SAMEN

ZELFREDZAAM

REGELMAAT

KANSRIJK

DROMEN waar we trots op zijn:

VoorporTAAL

ons pedagogisch klimaat

onze opbrengsten technisch lezen

onze verbindende leerkrachten

ons cultuurbeleid.

Parel Standaard

voorporTAAL geeft een extra taaimpuls aan anderstalige jonge kinderen

ons pedagogisch klimaat

onze opbrengsten technisch lezen

onze verbindende leerkrachten

ons cultuurbeleid

4.2 De visie van de school

Waar de allerjongsten bij binnenkomst nog volledig afhankelijk zijn, vliegen de (bijna) pubers na acht jaar onderwijs zo
veel mogelijk zelfredzaam uit. 

Een ontwikkeling die we faciliteren met onze kernwaarden:

SAMEN

Basisschool de Dromenvanger
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ZELFREDZAAM
REGELMAAT
KANSRIJK

SAMEN
Op basisschool De Dromenvanger stralen we uit dat we SAMEN school zijn.
Samen betekent dat onze teamleden goed in verbinding staan met onze leerlingen, hun ouders en de omgeving van
de school.
Vanuit het inspectierapport 2017:
"Het belangrijkste kenmerk van basisschool Dromenvanger vormt de goede
kwaliteit van het pedagogisch klimaat. Zowel de leerlingen als de ouders
onderschrijven de belangrijke ondersteunende functie hiervan".

ZELFREDZAAM
We willen dat onze kinderen in verschillende opzichten zelfredzaam zijn.
Dit is een breed streven. Zowel in de klassensituatie waarin we ze steeds meer zelfstandigheid in hun leergedrag
willen bijbrengen, als in de buitenspeelsituatie waarin we willen bereiken dat ze vanuit zichzelf goed kunnen
samenspelen en een bijdrage kunnen leveren aan een veilige speelsituatie, willen we zelfredzaamheid van de
kinderen vergroten.
We willen als basisschool bijdragen in hun ontwikkeling om te leren hun leven in te richten zonder hulp van anderen.

REGELMAAT
We zijn ervan overtuigd dat kinderen leren en presteren in een rustig en veilig klimaat waar regelmaat heerst.
Wanneer kinderen opgroeien in rust, reinheid en regelmaat zijn de condities gunstiger om je te ontwikkelen.

KANSRIJK
Meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
De dorpskern Oudheusden kan als potentieel kwetsbaar worden aangemerkt. In Oudheusden is een relatief grote
kans op zowel taalachterstanden/laaggeletterdheid als maatschappelijke kwetsbaarheid. In Oudheusden wonen
relatief veel laagopgeleiden en (niet-Westerse) allochtonen. Ook kunnen relatief veel inwoners van Oudheusden
minder goed participeren op de arbeidsmarkt vanwege arbeidsongeschiktheid en/of andere redenen. De sociale
situatie is ongunstig: zowel de leefbaarheid als de sociale cohesie in de wijk worden als negatief beoordeeld.
(Uit 'ken uw doelgroep" door gemeente Heusden).
Naar aanleiding van deze gegevens wordt de onderwijsachterstand in de gemeente Oudheusden mbt alle kinderen
gekoppeld aan een score van 30%.
Mbt alleen peuters gaat het om 26 %.
Onze kinderen groeien op in een dorp waar je niet vanzelfsprekend in een gunstige omgeving woont. Als basisschool
hebben we als doel gesteld deze kinderen optimaal te laten profiteren van kansen die we als school kunnen bieden.

Momenteel zijn we bezig in het proces van nieuwbouw. Op de plek waar de huidige school staat komt ons nieuwe
gebouw.  Op dit moment zitten we in het onderzoeksproces. We worden hierin begeleid door een externe organisatie
zodat we een volwaardig programma van eisen kunnen indienen.

De hiervoor beschreven kernwaarden willen we terug zien in dat nieuwe gebouw:

Samen zijn we school. We hebben verbinding met elkaar. We willen ook letterlijk verbinding met elkaar. Dat betekent
dat we nu het idee hebben opgevat dat de onderbouw met VoorporTAAL in het midden gesitueerd zou kunnen
worden en dat de midden- en bovenbouw daarom heen valt. De grotere en kleinere kinderen maar ook de
leerkrachten kunnen elkaar zien en kunnen met elkaar samenwerken. 

We zijn zelfredzaam. Op verschillende werkplekken kunnen kinderen zelfstandig hun werk doen. Het zijn
stilteplekken die in verbinding staan met een basislokaal waarin de leerkracht een gezamenlijke instructie aanbiedt.
Kinderen werken aan hun zelfstandige dag- of weektaak.

De ruimte is duidelijk gestructureerd en straalt een rustige werksfeer uit. We willen onze kinderen die regelmaat laten
voelen. 

Basisschool de Dromenvanger
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Als basisschool hebben we als doel gesteld deze kinderen optimaal te laten profiteren van kansen die we als school
kunnen bieden. We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen kansrijk zijn. Dat betekent dat we ook in de uitstraling
van het gebouw kansrijk willen laten zijn. Je ziet aspecten in het gebouw die kinderen uitnodigen tot spelen en leren
en uitdagingen aangaan. Spelactiviteiten en taalactiviteiten gaan op in de binnen- en buitenruimte van de school.
En gebouwd met duurzaam materiaal, boomhut en klim- klauterstronk
Mogelijkheid tot spelen, uitdaging tot spelen, spelmateriaal is al gewoon op het speelplein (basketbal,
voetbal/pannaveldje, klimrek, duikelrek)

4.3 Levensbeschouwelijke identiteit

Onze school is een samenwerkingsschool. Dat betekent dat we de aandacht voor levensbeschouwelijke vorming
verweven is in het onderwijs. 
Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie zien tussen
levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving),
ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk dat leerlingen
op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. In relatie met
de leerlingenpopulatie besteedt de school aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een
bepaalde levensbeschouwing. 

Onze ambities zijn:
Wij besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integraal).
Wij besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen.
Wij besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met jezelf,
de ander en de omgeving).
Wij besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie.
Wij laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving.
Op school besteden we structureel aandacht aan religieuze feesten.

Bijlagen

1. protocol levensbeschouwing

4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoordelijke burgers. Ze moeten goed voor
zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).
De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps(leerling) bespreking besproken
(leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele
leerling besproken. 

De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen (zie lessentabel)

Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling

Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling

We beschikken over normen: als meer dan 25% van de leerlingen uitvalt op een aspect (D/E), dan volgt er actie
(groepsplan)

We houden bij hoeveel individuele handelingsplannen er per jaar in een groep uitgevoerd worden

We houden bij hoeveel groepsplannen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling er per jaar in een groep uitgevoerd
worden

Onze school biedt (wanneer nodig en in overleg met ouders) een weerbaarheidstraining aan. 

Onze school heeft een School Ondersteunings Plan (SOP) en werkt samen met het Samenwerkingsverband.

Beoordeling

Basisschool de Dromenvanger

Schoolplan 2020-2024 14



Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 3,33

Aandachtspunt Prioriteit

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

Bijlagen

1. SOP met evaluatie

4.5 Actief burgerschap en sociale cohesie

Onze visie luidt: leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van
belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de
samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk, dat
onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar
ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met
anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

- Onderwijs in burgerschap en integratie (kerndoelen 34 t/ 39 verwerkt in het de lesgebonden lunchtijd)

- Leerlingenraad

- Lessen staatsinrichting groep 7 en 8

- Kanjertraining (zie plan)

- Een school om in te wonen (zie plan)

We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en
normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.

Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze
leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden

We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn bij de samenleving en die
gericht zijn op samenwerking.

We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en
overtuigingen (religies).

We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven.

Bijlagen

1. Kanjer beleidsplan
2. Geloofsovertuigingen afspraken
3. De leerlingenraad doelstellingen

4.6 Leerstofaanbod

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe beiden we een
passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is
evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het
vervolgonderwijs. Onze school biedt een onderwijsaanbod aan dat past bij de wettelijke voorschriften. 

In het kader van de “eigen opdracht” bieden we de onderwijsvorm VoorporTAAL en Turkse les aan.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Ons aanbod is dekkend voor de kerndoelen
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Ons aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen
Ons aanbod richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling
Ons aanbod richt zich op actief burgerschap
Ons aanbod past bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie
Ons aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,29

quick scan 2020 - Aanbod 3,17

Bijlagen

1. Wat is VoorporTAAL

4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Onze school biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen.
Gelet op de kerndoelen, gaan we ervan uit, dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de kerndoelen. We
gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden (opplussen). Daardoor borgen we
dat we de kerndoelen ook daadwerkelijk behalen. Hetzelfde geldt voor de referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat
we de referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en gevalideerde toetsen (Cito).

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

Taal LIST met ondersteuning van Schatkist Cito-toetsen Taal voor
kleuters (1-2)

 

 Veilig Leren Lezen Methodegebonden
toetsen (groep 3 t/m 8)

 

 Taal op Maat Cito-toetsen DMT groep
3/tm 8

  Cito-entreetoets, Cito-
eindtoets

 

Technisch lezen Veilig leren lezen Cito-DMT  

  Protocol Leesproblemen -
Dyslexie

 

Begrijpend lezen Ontwikkeling naar "Lekker Lezen" de hele dag door
ondersteund door Nieuwsbegrip.

Cito-toetsen Begrijpend
lezen

 

  Cito-entreetoets, Cito-
eindtoets

 

Spelling Spelling op Maat Cito-toetsen Spelling  

  Cito-entreetoets, Cito-
eindtoets

 

Schrijven Pennenstreken   

Engels Groove me Methodegebonden
toetsen

Rekenen Wereld in getallen 
Met Sprongen Vooruit  
Snappet 

Cito-toetsen Rekenen en
Wiskunde
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  Cito-toetsen Rekenen voor
kleuters (2)

 

  Cito-entreetoets, Cito-
eindtoets

 

Geschiedenis Brandaan Methodegebonden
toetsen

 

Aardrijkskunde Naut Methodegebonden
toetsen

Natuuronderwijs Naut Methodegebonden
toetsen

 

Wetenschap &
Techniek

Naut en techniektorens Methodegebonden
toetsen

 

Verkeer Klaar over! Methodegebonden
toetsen

 

Tekenen   

Handvaardigheid   

Muziek 123 zing   

Drama/dans  cultuurplan met
dansleerlijn

 

Bewegingsonderwijs Basislessen   

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Kanjer 
Een school om in te wonen

  

Godsdienst Samenwerkingsschool ism een  katecheet  

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

4.8 Taalleesonderwijs

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt –op basis van de leerlingenpopulatie- veel aandacht in ons curriculum. We
leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de
wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere
vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij
de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Taalachterstanden pakken wij aan vanaf het allereerste
begin. Daartoe hebben we contact met voorschoolse voorzieningen. Op basis van informatie kunnen de leraren direct
aan de slag met kinderen met een taalachterstand. Daar waar nodig (als de LOVS-gegevens daar aanleiding voor
geven) zetten we extra taal(lees)onderwijs op het rooster. Groepen, subgroepen of leerlingen die uitvallen bij
taal(les)onderwijs krijgen te maken met een intensiever taalaanbod, meer instructie en meer oefening
(automatiseren). 

We zijn intensief bezig met het vak 'begrijpend lezen'. We laten ons de laatste jaren als team trainen om het vak
zodanig te optimaliseren dat het begrijpend leesniveau van onze kinderen zich gaat ontwikkelen.

Zie hiervoor de bijlage van ons beleidsplan: 'Lekker lezen'.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

De leraren besteden meer tijd aan taal- en woordenschatonderwijs dan de gemiddelde school (zie lessentabel)

We hebben normen vastgesteld voor de diverse onderdelen van taal

De school geeft technisch lezen in alle groepen (t/m groep 8)

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

quick scan 2020 - Taalleesonderwijs (Themaonderzoek) 3,63

quick scan 2020 - Taalleesonderwijs (Themaonderzoek) 3,63

Bijlagen

1. Lekker Lezen
2. VoorporTAAL

4.9 Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. 

Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het
geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen
leidt tot problemen. 

Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). We gebruiken
sinds 2 jaar een nieuwe methode (Wereld in getallen) met oa als reden dat er per les een rekenonderdeel wordt
behandeld en de methode minder talig is dan de voorgaande. We hanteren Cito-toetsen om de ontwikkeling van de
leerlingen te volgen. We werken bij rekenen met groepsplannen.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

We ontwikkelen ons op dit moment als volgt:

- Inzet van een rekencoördinator.

- Ontwikkeling naar een rekenplan.

- Ontwikkeling naar efficiënt gebruik van Snappet.

- We maken een kwaliteitskaart rekenen.

- Het rooster vermeldt de aandacht die besteed wordt aan automatiseren.

- Per groep hebben we normen voor de Cito-toetsen vastgesteld

- We gebruiken de methodegebonden toetsen systematisch

- De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek (ze zijn op de
hoogte van de nieuwste inzichten) . De leerkrachten hebben allemaal de cursus 'met sprongen vooruit' gevolgd. Ook
zijn de materialen hierbij behorend aangeschaft.

- De leraren werken bij rekenen met groepsplannen.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

quick scan 2020 - Automatiseren Rekenen en Wiskunde (Themaonderzoek) 3,12

Bijlagen

1. Rekenverbeterplan
2. kwaliteitskaart rekenen met Snappet

4.10 Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen
breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis,
natuurkunde en techniek, biologie, gezond gedrag en verkeer.
In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen
oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen dienen verschijnselen van nu te leren, te 
begrijpen en te verklaren vanuit het verleden. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke (leef)omgeving en op
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verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en 
maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. 

Onze ambities zijn:

Wij besteden gericht aandacht aan een gezonde levenswijze (we stimuleren gericht op een gezonde lunch en volgen
daarbij de richtlijnen van de GGD mbt de Schijf van Vijf. We bevorderen gezond eetgedrag).

We zijn een BVL (Brabants Verkeers Label) school en bevorderen goed gedrag in het verkeer. 

We zijn een cultuurvoorloperschool en bevorderen culturele activiteiten. We volgen daarbij jaarlijks ons cultuurplan
dat door onze cultuurcoördinator is vastgesteld. We zijn trots op onze leerlijn 'dans'.

Bij wereldoriëntatie willen we thematisch werken gaan ontwikkelen.

Bijlagen

1. Beleidsplan cultuur
2. Beleidsplan verkeer
3. Jaarplanning kerndoelen 34 t/m 39

4.11 Kunstzinnige vorming

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en
culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en
culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze
leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van
muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan, omdat
onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen). 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Onze school beschikt over een cultuurcoördinator. 

We zijn een cultuurvoorloperschool. 

We hebben een cultuurplan en hebben als school veel aandacht gegeven aan de leerlijn dans. 

Wij geven lessen beeldende vorming (kleur, vorm, ruimte, textuur, compositie).

Wij geven muzieklessen (inclusief het leren gebruiken van instrumenten).

Wij beschikken over een methode voor het vak muziek (muziek 123).

Bijlagen

1. Cultuur plan van aanpak 2019-2020
2. Cultuur plan van aanpak 2020-2021

4.12 Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van
hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd
samen.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

We beschikken over een goed gefaciliteerd speelleerlokaal voor de jongste leerlingen.

We besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding (zie rooster).

Op een leerkracht na zijn alle leerkrachten bevoegd om bewegingsonderwijs te verzorgen. De vakdocent verzorgt de
beweeglessen van deze leerkracht.

We beschikken over een vakdocent Lichamelijke opvoeding.

We beschikken over een uitgewerkt curriculum Lichamelijke opvoeding.
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We gebruiken de basislessen Bewegingsonderwijs.

4.13 Wetenschap en Technologie

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek.
Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken.

Kinderen zijn van nature geïnteresseerd in de dingen in hun omgeving. Techniekonderwijs sluit hierbij aan als er
onderwerpen uit de directe omgeving van de leerlingen worden gebruikt. De nieuwsgierigheid van kinderen kan
gebruikt worden door onderzoekend en ontwerpend leren in te zetten. De leerkracht moet niet alleen aandacht
hebben voor de inhoud, maar ook voor de werkwijze en houdingen (De Vaan & Marell, 2012) onderzoeken, te
ontdekken en te ontwerpen. 

Doelstellingen:

In 2020 hebben we een techniekcoördinator aangesteld.

In 2020 hebben we een beleidsplan techniek opgesteld. 

In 2020 staat techniek in alle groepen 10 keer ingeroosterd per jaar. We maken daartoe gebruik gemaakt van de
Techniek Torens. Deze torens bevatten 80 lessen (leskisten). Deze lessen dekken alle kerndoelen. Inde praktijk
betekent dit dat er 10 lessen per jaar gegeven moeten worden om kerndoel dekkend te werken. 

We willen het onderzoekend en ontwerpend leren verder ontwikkelen. De Techniek Torens bieden net wat te weinig
mogelijkheden voor dit kerndoel. We ontwikkelen een verzameldocument waarin alle leerkrachten hun ideeën mbt dit
kerndoel centraal te verzamelen.

We werken samen met de techniekvoorziening (wat betreft kennis en materialen) van Scala en maken gebruik van de
expertise van een bovenschoolse techniekcoördinator.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

quick scan 2020 - Wetenschap en Techniek (Themaonderzoek) 1,74

Aandachtspunt Prioriteit

De school waarborgt de kwaliteit van de toetsing aan het einde van het primair onderwijs
t.a.v. Techniek (kwaliteitszorg)

laag

De school waarborgt de kwaliteit van de toetsing gedurende de schoolloopbaan van de
leerlingen t.a.v. Techniek (kwaliteitszorg)

laag

De onderwijsactiviteiten bij Techniek zijn gestructureerd en doelmatig (onderwijsleerproces) laag

Bijlagen

1. Beleidsplan techniek

4.14 Engelse taal

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. De aandacht
die we besteden aan de Engelse taal zorgt ervoor, dat onze school zich onderscheid van andere scholen. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

In groep 7 en 8 besteden we structureel aandacht aan de Engelse taal met de methode Groove me.

Naast Engels bieden we de Turkse leerlingen wekelijks Turkse les aan. 

4.15 Les- en leertijd
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Basisschool De Dromenvanger heeft in schooljaar 2018-2019 een start gemaakt met het continu rooster en het vijf
gelijke dagen model.

Alle kinderen lunchen op school onder begeleiding van de leerkrachten. We noemen deze tijd onderwijstijd.

De onderwijstijd op basisschool De Dromenvanger .

We starten dagelijks om 8.30 uur en eindigen gezamenlijk om 14.00 uur.

In de middagpauze hanteren we verschillende tijden voor zowel kinderen als teamleden om zo tegemoet te komen
aan het aantal uren dat de groepen moeten maken en de tijden dat de leerkrachten pauze houden.

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. We plannen voldoende leertijd, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen
kunnen maken. We werken vanuit een een weekoverzicht en een dagvoorbereiding. In principe willen we alle
leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. 

Op basisschool De Dromenvanger duurt de schooldag van 8.30 uur tot 14.00 uur. Dit is totaal 5 uur en 30 minuten.
Leerkrachten mogen niet langer werken dan 5 uur en 30 minuten.

In deze tijd heeft elke leerkracht een kwartier pauze om 10.00 uur of een kwartier pauze tijdens de lunch.

De leerkrachten hebben gelegenheid om uitgebreid pauze te nemen na school tussen 14.00 uur en 14.45 uur.

Urenberekening op jaarbasis. 

Gedurende de komende jaren werken we toe naar het Hoorns Model wat betekent dat alle kinderen jaarlijks 940 uur
les krijgen en in 8 jaar tijd het vereiste urenaantal van 7520.

Zie voor de uitwerking van de uren het document "20190717 verantwoording lesuren en lunchtijd.

Lesuren berekening en pauzes leerlingen 2019-2020  

De groepen 1 t/m 4 krijgen 5 uur per dag les. Dat is 25 uur per week les en zij komen uit op een totaal van 945 uur in
schooljaar 2018-2019. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 pauzeren 45 minuten15 minuten fruitpauze en 30
minuten spelen in lunchpauze).              De groepen 5 t/m 8 krijgen 5 uur en10 minuten les per dag. Dat is 25 uur en
50 minuten per week en zij komen daarmee op 980 uur en 40 minuten in schooljaar 2019-2020.                De
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 pauzeren 30 minuten (15 minuten fruitpauze en 15 minuten spelen in lunchpauze).

Zie hiervoor ook de bijlages lestijden. In deze berekeningen zijn de vakanties en de studiedagen verwerkt.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en)

De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd)

Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel)

De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster

De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

quick scan 2020 - Leertijd 3,29

Bijlagen

1. 20190717 verantwoording lesuren en lunchtijd.

4.16 Pedagogisch handelen

De Dromenvanger streeft naar een positieve, opbouwende sfeer met duidelijke grenzen voor alle betrokkenen. We
doen dit enerzijds binnen de kaders van de wet en anderzijds binnen het kader van de Kanjerafspraken. In 2011 is de
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Kanjertraining vernieuwd. Enkele teamleden waren al geschoold voor de fusie. In 2016 is het hele team van De
Dromenvanger opnieuw geschoold om Kanjertraining te mogen geven. In september 2018 en mei 2019 heeft het
team een laatste nascholing gevolgd tijdens de studiedag om officieel Kanjerschool te worden. Alle leerkrachten
hebben nu minimaal licentie A. Over 1,5 jaar gaan we nog een scholing volgen om de volgende licentie te halen. 

De uitgangspunten, afspraken en werkwijze om te komen tot een sociaal veilige school staan beschreven in het
beleidsplan 'Pedagogisch klimaat op basisschool De Dromenvanger'. Ook het project ‘een school om in te wonen’
bestaat uit een aantal duidelijk aan te bieden pictogrammen/ regels die op de Dromenvanger al enkele jaren
toegepast worden. De pictogrammen/ regels krijgen daar waar nodig (wanneer de dagelijkse praktijk daarom vraagt),
gedurende het gehele schooljaar de nodige aandacht. De volgende regels worden gehanteerd:

1. Samen op het plein

2. We lopen rustig in de gang

3. Na werken opruimen

4. Let op je taalgebruik

5. Iedereen hoort erbij.

Het beleidsplan 'Pedagogisch klimaat op basisschool De Dromenvanger' beschrijft hoe er preventief gewerkt wordt
om sociaal onwenselijk gedrag te voorkomen en te bestrijden.

Wanneer toch ongewenst gedrag optreedt en het gedrag hardnekkig blijkt te zijn, treedt een pestprotocol in werking.
Dit protocol is er op gericht dat onwenselijk gedrag stopt. Het is curatief van karakter. Het leidt tot een stappenplan
wat er toe moet leiden dat het ongewenste gedrag stopt. De stappen die dan worden gezet zijn in het pestprotocol
beschreven. 

Het team zorgt voor een stimulerend en positief schoolklimaat. Er zijn duidelijke regels, zichtbaar geborgd in de
school. Afspraken worden nagekomen. De positieve sfeer in de school is in alle gesprekken bevestigd. In het
Inspectierapport van 2014/2015 heeft het schoolklimaat een goede beoordeling gekregen (4.7: Het personeel van de
school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan). De veiligheid is
gewaarborgd met een preventief en curatief veiligheidsbeleid. Onderdeel daarvan is een regelmatige meting van de
veiligheidsbeleving van personeel en leerlingen. Verbetering op dit punt is mogelijk door met regelmaat schoolbreed
de incidenten te evalueren en indien nodig vertalen in een aanpassing van het beleid.

Onze leraren hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: hun leerlingen op te voeden tot goede burgers.
Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen
omgaan. In onze lessen besteden we dan ook gericht aandacht aan de sociale en maatschappelijke competenties
van de leerlingen. Onze leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich
gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel
waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk
zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

De leraren zorgen voor een ordelijke klas

De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving

De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om (kennen de leerlingen)

De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen

De leraren bieden de leerlingen structuur

De leraren zorgen voor veiligheid

De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken

De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3,75

quick scan 2020 - Pedagogisch Handelen 3,8

Bijlagen

1. Beleidsplan Pedagogisch Klimaat op basisschool De Dromenvanger

4.17 Didactisch handelen

Op onze school hebben de leraren de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht. Op basis daarvan
zorgen de leraren voor gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs: ze zorgen voor leerstof, uitleg, opdrachten en
begeleiding die past bij zowel de groep als geheel, als de individuele leerling. Daarnaast variëren ze de leertijd
afhankelijk van de onderwijsbehoeften. De instructie wordt gegeven aan de hand van het zes fase model. Van belang
is, dat de uitleg en de verwerking van de leerstof leiden tot begrip van de leerstof. De verwerking kenmerkt zich door:
actieve leerlingen en ondersteuning door de leraar (in evenwicht met uitdaging). De belangrijkste kenmerken (en
eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

De leraren zorgen voor goed opgebouwde lessen

De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus

De leraren geven directe instructie

De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen

De leerlingen werken zelfstandig samen

De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde)

De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren

De leraren zorgen voor stofdifferentiatie

De leraren zorgen voor tempodifferentiatie

De leraren variëren de onderwijstijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften

De leraren zorgen voor taakgerichtheid

De leraren zorgen voor betrokkenheid

De leraren geven feedback aan de leerlingen

Zie jaarplan 2020-2021.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3,15

quick scan 2020 - Didactisch Handelen 3,27

Aandachtspunt Prioriteit

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

De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken gemiddeld

De leraren geven de leerlingen feedback op hun leer- en ontwikkelingsproces hoog

4.18 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf
(samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de
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eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Autonomie en eigen verantwoordelijkheid betekenen
niet, dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat
“op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen

De leerlingen werken met dag(deel)taken en weektaken

De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie)

De taken bevatten keuze-opdrachten

De leraren laten de leerlingen –waar mogelijk- samenwerken en elkaar ondersteunen

De leraren leren de leerlingen doelmatig te plannen.

Zie jaarplan 2020-2021

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

quick scan 2020 - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 2,52

Aandachtspunt Prioriteit

De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces die
past bij hun ontwikkelingsniveau

hoog

De leerlingen passen hun opgedane kennis actief toe in andere situaties hoog

De leerlingen leren op doelmatige wijze samen te werken gemiddeld

4.19 Klassenmanagement

Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze leraren pas
succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen organiseren. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal

De leraren hanteren heldere regels en routines

De leraren hanteren bij elke les het zes fase model

De leraren voorkomen probleemgedrag

De leraren zorgen ervoor, dat de lesactiviteiten goed georganiseerd zijn

Zie jaarplan 2020-2021.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

quick scan 2020 - Verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces 2,91
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Aandachtspunt Prioriteit

De leraar leert leerlingen hun leerproces en leerresultaat zelfstandig evalueren hoog

De leraar biedt leerlingen keuzemogelijkheden hoog

De leraar biedt leerlingen een structuur om zelfstandig te werken hoog

4.20 Zorg en begeleiding

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Door het voeren
van goed klassenmanagement waarbij de leerlingen leren zelfstandig te werken, is de leerkracht in staat extra tijd en
ruimte te creëren  om (zorg)leerlingen binnen de groep extra aandacht te geven. Om het ontwikkelproces te volgen,
hanteren we het CITO-LVS. Leerlingen met een V- of IV- III-score, leerlingen die sterk terugvallen komen in
aanmerking voor extra zorg. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. 

De overheid heeft zogenoemde ‘kerndoelen’ vastgelegd, die aangeven wat  kinderen aan het eind van de basisschool
moeten kennen en kunnen. Ook  heeft de overheid voor taal en rekenen vastgesteld wat kinderen op bepaalde 
momenten moeten kennen en kunnen. Dit worden ‘referentieniveaus’  genoemd. 

Het onderwijs op De Dromenvanger is erop gericht dat alle leerlingen de  kerndoelen behalen. De manier waarop
onze leerlingen hieraan werken,  wordt bepaald door de leerkracht aan de hand van de onderwijsbehoefte van  het
kind. Leerlingen krijgen instructie in de instructiegroep die het best  aansluit bij hun niveau. De leerkrachten
ondersteunen, sturen bij en bewaken de voortgang van de leerlingen. 

De intern begeleider heeft een coördinerende taak. 

Onze ambities zijn:

1. De leraren kennen de leerlingen.
2. De leraren werken met groepsoverzichten en groepsplannen.
3. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.
4. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind.
5. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen.
6. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de

prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.
7. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg voor

zorgleerlingen.
8. De school voert de zorg planmatig uit
9. De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na.

10. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,9

quick scan 2020 - Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten) 3,54

Bijlagen

1. Zorgplan 2016-2020
2. Zorgplan 2020-2024

4.21 Afstemming

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met
daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op.
In het groepsplan onderscheiden we de basisgroep, de meergroep (verdiept arrangement) en de weergroep (intensief
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arrangement). De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een
groep. Ze dragen er op deze manier zorg voor, dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en dat het
onderwijs wordt afgestemd op groepjes leerlingen en leerlingen individueel. Omdat “afstemming” (differentiatie) van
het onderwijs op leerlingen niet eenvoudig is, monitort de school voortdurend of de leraren voldoende in staat zijn om
hun onderwijs af te stemmen op de groep, de subgroepjes en de individuele leerlingen. Dit doen we m.b.v. de Quick
Scan, de Schooldiagnose, vragenlijsten (leraren, ouders en leerlingen), maar ook via ons personeelsbeleid.
Afstemming is een belangrijke competentie bij ons op school en daarom is dit ook een belangrijk thema bij ons
personeelsbeleid (zie hoofdstuk Personeelbeleid, Integraal personeelsbeleid). De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus

De leraren zorgen voor differentiatie bij de verwerking

De leraren zorgen voor tempodifferentiatie

De leraren zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling

De leraren stemmen hun onderwijs af op (de behoeften van) groepjes leerlingen (basis-meer-weer)

De leraren stemmen hun onderwijs af op (de behoeften van) individuele leerlingen

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

quick scan 2020 - Afstemming 3,27

4.22 Extra ondersteuning

Wanneer het nodig is om een leerling een eigen leerlijn te geven, omdat het niveau van de leerling afwijkt van de
leeftijdsgenoten, schrijven we een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP beschrijft welke leerstof die leerling krijgt
aangeboden en welke begeleiding en ondersteuning de school aanbiedt. Tevens vermeldt het OPP de doelen m.b.t.
de specifieke vakken en de aanpak van de leraar (afstemming). Het OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd. Het
OPP wordt met de leerkracht besproken tijdens de groepsbespreking.    Bij de evaluatie zijn de ouders en het kind
betrokken. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

De school stelt een OPP op voor leerlingen die een eigen leerlijn hebben

Het OPP wordt geschreven volgens een vast format

Het OPP wordt 2 x per jaar geëvalueerd en (indien nodig) bijgesteld

Het SOP beschrijft wanneer een leerling een eigen leerlijn krijgt

Het SOP beschrijft wat we verstaan onder extra ondersteuning

Het SOP beschrijft welke extra voorzieningen we hebben voor leerlingen met een extra ondersteunings-behoefte

Bijlagen

1. School Ondersteunings Plan

4.23 Talentontwikkeling

Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de
individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet
alleen om taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en
bepaalde praktische vaardigheden. Als we bij de leerlingen specifieke talenten ontdekken, dan zal dat consequenties
hebben voor de organisatie in de klas en voor het ICT-gebruik. 

Momenteel zijn we in de implementatiefase van een plusklas waarin de kinderen die boven het gemiddelde niveau
zitten de gelegenheid hebben om extra te ontwikkelen in het rekenonderwijs.
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De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

- De leraren signaleren talenten bij hun leerlingen

- Op onze school besteden we gericht aandacht aan Techniekonderwijs, Cultuureducatie en Sport en Bewegen.

4.24 Passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zo
veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht
hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra
ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel
en niet kunnen geven. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

1 Onderwijs:

a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving

b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen

c. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de ontwikkelingsperspectieven van
leerlingen 

d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken

e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties

2 Begeleiding:

a. Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld

b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over

c. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning

3 Beleid:

a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg

b. De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld

c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid zo nodig aan

4 Organisatie:

a. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur

b. De school heeft een effectief zorgteam

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 3,56

Aandachtspunt Prioriteit

De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling
afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

gemiddeld

Bijlagen

1. School Ondersteuning Plan

4.25 Opbrengstgericht werken

Op onze school werken we opbrengstgericht. Daarbij richten we ons op de gemiddelde vaardigheidsscore van de
Cito-toetsen. Per Cito-toets hebben we een norm vastgesteld. Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door
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ons leerlingvolgsysteem CITO en ESIS. Bij de bespreking van de groep (leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de
gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als
de gewenste score structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB-er en de leraar interventies
afgesproken. 

Deze interventies kunnen zijn:

- Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)

- Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen

- Meer automatiseren

- Methode-aanbod opplussen

- Differentiatie aanpassen 

De schoolleiding en de IB-er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren, of het de leraar lukt om de
interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren worden ook gekoppeld (collegiale
consultatie) om good practice op te doen. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

- We beschikken over schoolnormen voor de eind- en tussenresultaten

- We beschikken over schoolnormen voor de sociale resultaten

- De analyse van de toetsresultaten is normgerelateerd

- De analyse van de toetsresultaten richt zich met name op de aanpassing van het lesgedrag van de leraren

- De IB maakt een rapportage van de tussenresultaten en de eindresultaten en bespreekt dit met de directie en met
het team.

Doelstelling:

Ontwikkelen kwaliteitskaart 'opbrengstgericht werken'

Bijlagen

1. Katern opbrengsten

4.26 Resultaten

We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten
realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school gebruiken we een
leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren (ESIS en CITO LOVS) monitoren of de
leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen tijdens de groepsbesprekingen. Dan bespreken we of de groep
zich ontwikkelt conform de verwachtingen, en of dat ook geldt voor de individuele leerlingen. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

- De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken)
(m.n. rekenen en taal).

- De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken) (m.n. rekenen en
taal)

- De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op grond van hun
kenmerken)

- De leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden

- De leerlingen ontwikkelen zich ononderbroken

- De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar

- De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs
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- De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs

Te ontwikkelen (we vermoeden dat we kunnen voldoen aan onderstaande normen maar we gaan dit meten en
uitwerken):

Het aantal verlengers is minder dan 12% (groep 1 en 2)

Het aantal zittenblijvers is minder dan 5% (groep 3 t/m 8) 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1) 2,67

Aandachtspunt Prioriteit

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie verwacht mag worden

hoog

De eindresultaten m.b.t. Nederlandse taal voldoen aan de gestelde norm (zie regeling
leerresultaten PO)

hoog

De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde norm (zie regeling
leerresultaten PO)

hoog

4.27 Toetsing en afsluiting

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS ESIS.
Voor een toetsoverzicht (zie toetskalender). De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de
Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften).  

Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten. Midden groep 7 worden de ouders
samen met hun kind uitgenodigd voor een uitgebreid gesprek met als thema 'de ontwikkeling in het
leerlingvolgsysteem'. Dit ter voorbereiding van het pre-advies eind groep 7. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan
de eindtoets IEP. Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor hun kind. Voor de adviesprocedure volgen we de
richtlijnen van POVO. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

- Onze school beschikt over een leerlingvolgsysteem (CITO LOVS en ESIS)

- Onze school beschikt over een toetskalender

- Onze school neemt de toetsen af conform de voorschriften

- Onze school informeert de ouders over de toetsresultaten

- Onze school neemt een eindtoets af in leerjaar 8 (IEP)

- Onze school geeft ouders een VO-advies conform de beschreven procedure

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 4

4.28 Vervolgsucces

Onze school controleert of de gegeven VO-adviezen worden gerealiseerd. De gegevens worden door de
administratie van Scala opgenomen in ESIS en door ons bekeken en vormen mede de basis voor nieuw te geven
adviezen.

Diverse middelbare scholen koppelen de adviezen terug bij de warme overdracht van de nieuwe leerlingen.
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De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

- De ervaring is dat de adviezen die we hebben gegeven als goed beoordeeld kunnen worden.

- Onze school beschikt over een heldere procedure voor de VO-advisering (zie beleid)

- Jaarlijks worden de gegeven adviezen vergeleken met de plaats van de leerlingen in VO-3

- De school beschikt over een overzicht van gegeven adviezen en de plaats van de leerlingen in VO-3

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 3
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5 Personeelsbeleid

5.1 Personeelsbeleid Scala

Personeelsbeleid   
  
Het personeelsbeleid van Scala is omkaderd door wettelijke regelingen en cao- afspraken. Zo is vanaf 1 augustus
2017 de Wet Beroep en Lerarenregister van kracht. Het doel is en was om te komen tot een beroepstandaard met
daaraan gekoppeld een register. Het verplicht inschrijven in het lerarenregister zorgde voor veel weerstand bij de
leraren. Vanaf augustus 2006 waren scholen verplicht om voor iedere leraar een bekwaamheidsdossier bij te houden.
Met de invoering van de wet op het lerarenregister, zou deze verplichting vervallen. Echter de definitieve invoering
van het lerarenregister is uitgesteld tot nader order. Zolang er geen duidelijke uitspraak is dat het lerarenregister
daadwerkelijk van start gaat, blijft de verplichting gelden dat elke leraar een bekwaamheidsdossier in Cupella
bijhoudt.   
Door het wettelijk registeren wil de overheid de positie van leraren en de zeggenschap van de beroepsgroep over
haar eigen professie versterken. Een goede leraar weet meer te bereiken met de leerlingen en werkt samen met zijn
collega’s en de schoolleiding aan het verder verbeteren van die kwaliteit. Een register zegt echter niets over het
functioneren van een leraar, maar laat wel zien wat ze doen aan hun ontwikkeling.   
Het personeelsbeleid van Scala is gebaseerd op de uitgangspunten van Human Being Management. Hierbij gaan we
uit van de talenten van onze medewerkers en maken we hiermee de verbinding met schoolontwikkeling en
ontwikkeling van leraren en richt zich op de professionele ontwikkeling van de leraar. Het doel is om bekwame,
duurzame inzetbare en vitale leraren voor de klas te hebben, want zij maken het verschil. Een belangrijke voorwaarde
daarvoor is dat de kennis en vaardigheden van de leraar op niveau zijn en dat deze wordt bijgehouden. Voor de
toekomst is het belangrijk dat Scala deze verbinding met samenhangende instrumenten blijft maken.   
  

Human Being Management  
  
Stichting Scala omarmt het gedachtegoed van Human Being Management: uitgaan van de talenten en de
competenties van de medewerkers. Het optimaal benutten van deze competenties zodat de medewerkers duurzaam
inzetbaar blijven voor Scala. Scala ontwikkelt samen met MYHBM de Management Suite. Dit is een
softwareprogramma waarin alle rapportages zijn opgeslagen. Met deze software is het mogelijk om
teamsamenstelling op basis van competenties te bekijken en projectteams samen te stellen op basis van
competenties. Daarnaast is het mogelijk om medewerkers in kaart te brengen die een verhoogd risico op uitval
hebben.  
  
Door het inzetten van HBM op het duurzaam inzetbaar houden van de medewerker en het optimaal in ontwikkeling
brengen van de medewerker, wil Scala zich onderscheiden van andere werkgevers. Door te investeren in haar
medewerkers, hun talenten te benutten en het tonen van goed werkgeverschap hoopt Scala een aantrekkelijke
werkgever te zijn en te blijven voor haar medewerkers en toekomstige medewerkers.  
Voorafgaand aan de ontwikkelgesprekken vinden lesbezoeken plaats. Centraal in de gesprekkencyclus staat het
ontwikkelen en verbeteren van prestaties in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs. 

De notitie DE PROFESSIONELE GESPREKKENCYCLUS is voor alle medewerkersbeschikbaar op Sharepoint, het
digitale communicatieplatform.

5.2 Bevoegde en bekwame leraren

Op onze school werken bevoegde een bekwame leraren. Het is uitgesloten dat een leraar op onze school
werkzaamheden kan verrichten, zonder bevoegd te zijn. Alle leraren beschikken daarom over een pabo-diploma. 

De schoolleider beschikt over een diploma van een opleiding voor schoolleiders. Ten aanzien van het bijhouden van
de bekwaamheid van de directie en de leraren verwijzen we naar de paragraaf Professionalisering. Het ontwikkelen
van de bekwaamheid van de leraren verloopt daarnaast via de lijn startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam.
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In de gesprekkencyclus bespreken we hoe leraren zich kunnen ontwikkelen van de ene fase naar de volgende fase
van bekwaamheid. 

Bekwaamheid

Op De Dromenvanger werken leerkrachten die start-, basis- en vakbekwaam zijn. Start- en basisbekwame
leerkrachten maken deel uit van een leernetwerk. Het leernetwerk komt structureel bijeen. Daarnaast worden
assessments afgenomen door opgeleide assessoren, gerelateerd aan de competenties basisbekwaam en
vakbekwaam. Hiervoor leveren start- en basisbekwame leerkrachten een portfolio aan, waarin zij bewijzen
aanleveren voor de acht competenties, conform de CAO.

Alle leerkrachten houden ism de directeur hun ontwikkeling bij in een bekwaamheidsdossier in Cupella. 

De schoolleider is geregistreerd vakbekwaam schoolleider en staat ingeschreven in het schoolleidersregister.

  

Begeleiding startende leerkracht

Kwalitatief goede ondersteuning van de startende leerkracht in de eerste jaren van de beroepspraktijk is een kritische
succesfactor in de groei naar basisbekwaam- en vakbekwaamheid. Scala heeft in samenwerking met Fontys
Hogeschool Kind en Educatie (PABO) beleid ontwikkeld voor de begeleiding van de startende leerkrachten. De
startende leerkracht wordt in de introductiefase ontzien in het taakbeleid. Naast de professionaliseringsuren en de
duurzame inzetbaarheid heeft de startende leerkracht recht op een bijzonder budget van 40 uur per jaar dat kan
worden ingezet voor professionalisering en coaching. Startende leerkrachten nemen deel aan vijf
leernetwerkbijeenkomsten onder begeleiding van een starterscoach en basisschoolcoach verdeeld over het
schooljaar. De inductiefase van de startende leerkracht wordt afgesloten met een assessment door opgeleide
assessoren, gerelateerd aan de competenties basisbekwaam en vakbekwaam. Hiervoor leveren start- en
basisbekwame leerkrachten een portfolio aan, waarin zij bewijzen aanleveren voor de acht competenties, conform de
CAO.

Scholingsbeleid

Stichting Scala heeft een meerjaren scholingsbeleid vastgesteld. Scholing bestaat uit alle activiteiten van een
medewerker om zijn/haar kennis, competenties, vaardigheden en beroepshouding direct verband houdend met de
uitoefening van het beroep te verdiepen en uit te breiden, waarbij wordt voortgebouwd op de in de opleiding
verworven aanvangsbekwaamheid. Aan het volgen van scholing en het toekennen van faciliteiten liggen vooraf
bepaalde doelen van de stichting, schoolontwikkeling en persoonlijke wensen ten grondslag. Uitgangspunt hierbij is
dat de scholen bepalen welke scholing nodig is ten behoeve van het uitvoeren van hun onderwijs- en
personeelsbeleid. In lijn met de gestelde doelen op stichtingsniveau en schoolontwikkelingsplan leveren de scholen
een scholingsjaarplan in. In overleg met de beleidsadviseur P&O wordt het scholingsjaarplan getoetst aan de
gestelde kaders. Schooloverstijgende scholingsactiviteiten worden in ieder geval besproken en getoetst in het
directieberaad. Het scholingsplan wordt tevens voorgelegd aan de GMR. De notitie MEERJAREN
SCHOLINGSBELEID is voor alle medewerkers beschikbaar op Sharepoint, het digitale communicatieplatform. 

Zij-instromers

Het primair onderwijs heeft te maken met een vergrijzend personeelsbestand. Daarbij lopen de aantallen van pas
afgestudeerde Pabo-ers terug. Beide ontwikkelingen veroorzaken het lerarentekort. Om het lerarentekort aan te
pakken is de subsidie zij-instroom nieuw leven in geblazen. Stichting Scala 

heeft een procedure vastgesteld hoe zij het zij-instroomtraject vorm geven. Deze procedure is voor alle medewerkers
beschikbaar op sharepoint, de digitale omgeving van Stichting Scala. 

De school en haar omgeving is voortdurend in beweging en aan veranderingen onderhevig. Stichting Scala wil
uitdrukking geven aan goed werkgeverschap door het scheppen van voorwaarden die de werknemer in staat stelt
zich optimaal in te zetten voor zinvolle arbeid passend bij ieders aanleg, capaciteit en ambitie. Een medewerker op de
juiste plek heeft meer plezier in zijn/ haar werk en is dan het meest effectief. Dit leidt ertoe dat de gewenste onderwijs-
en organisatiedoelen gehaald kunnen worden. Met het formuleren van een mobiliteitsbeleid wil stichting Scala vorm
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geven aan mobiliteit in de brede zin van het woord. Breder inzetbaar zijn kan inhouden dat een medewerker met een
specifieke competentie op meerdere scholen ingezet kan worden. Als medewerkers meer mobiel zijn, geeft dat de
organisatie meer mogelijkheden om de competenties van haar medewerkers beter te benutten. Er kan ook sprake zijn
van onvrijwillige mobiliteit. Dit kan aan de orde zijn wanneer door krimp van het leerlingaantal of bezuinigingen sprake
is van boventalligheid. Het werken in het onderwijs vraagt om een bepaalde mate van flexibiliteit en mobiliteit. Met dit
mobiliteitsbeleid worden, naast de bestaande instrumenten, de kaders aangeven van alle vormen van mobiliteit. Het
biedt zowel stichting Scala als haar medewerkers kansen om te werken aan de eigen ontwikkeling en het optimaal
benutten van de talenten van de medewerkers. In het beleidsdocument mobiliteit worden de diverse vormen van
mobiliteit en de te hanteren instrumenten beschreven. De notitie MOBILITEITSBELEID is voor alle medewerkers
beschikbaar op Sharepoint, het digitale communicatieplatform. 

Verzuimbeleid

Scala heeft in het schooljaar 2014/2015 de keuze gemaakt om op het effectief verzuimbeleid de financiële risico’s bij
verzuim zelf af te dekken. Op grond hiervan is uiteindelijk de verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds beëindigd
en is Scala per 1 augustus 2015 eigenrisicodrager (ERD) geworden voor verzuim en vervanging. Een gedragen visie
op verzuim, besef van kosten die hiermee gemoeid zijn en de dialoog over afwezigheid, in plaats van alleen over
verzuim te spreken, dragen bij aan een duurzaam en succesvolle uitvoering van het eigen risicodragerschap. Scala
streeft naar een gezonde, prettige en veilige werkomgeving voor haar medewerkers. Een blijvende en structurele
aanpak van ziekteverzuim, zowel preventief als curatief, draagt bij aan het welzijn van onze medewerkers. Dit zorgt
voor een daling van het ziekteverzuim, vergroting van de continuïteit en daarmee bevordert het de algehele kwaliteit
van het onderwijs. Ondanks dit streven is uitval van personeel in de praktijk niet te voorkomen. Hiervoor heeft elk
cluster een eigen vervangingsbudget. De school heeft een eigen vervangingsprotocol, waarin beschreven staat hoe
verzuim van een medewerker wordt opgevangen, indien geen vervanging voorradig is. De notitie
VERVANGINGSBELEID is voor alle medewerkers beschikbaar op Sharepoint, het digitale communicatieplatform. 

5.3 Organisatorische doelen

We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uitziet, en wat wenselijk is op een
termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te
brengen. De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken.

1 Specifieke taken en functies Huidige situatie 2018-2019 Gewenste situatie 2022-2023

1 Aantal personeelsleden 21 23

2 Verhouding man/vrouw 3-18 5-16

3 LA-leraren 18 18

4 LB-leraren 3 5

5 Aantal IB'ers 2 2

6 Gediplomeerde bouwcoördinatoren 0 2

7 Opleiding schoolleider 1 1

8 ICT-specialisten 2 3

9 Onderwijsassistenten 3 3

10 Taalspecialisten 0 1

11 Rekenspecialist 0 1

12 Beweegonderwijs 1 1

De consequenties van onze organisatorische doelen zijn opgenomen in ons Plan van Aanpak (2019-2023) en komen
standaard aan de orde bij de POP-ontwikkeling en in de functioneringsgesprekken. Voor wat betreft de LB-leraren
hebben we de wens om de volgende specialisaties te creëren: een gedragsspecialist (Master SEN) en een specialist
rekenen en taal/lezen.

Ons personeelsbeleid richt zich enerzijds op de ontwikkeling (m.n. pedagogisch-didactisch) van de leraren, en
anderzijds op ontwikkeling in een taak en/of functie. 
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5.4 Vakbekwame schoolleider

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur van de school. 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. In
de derde plaats vindt de schoolleiding met name het onderwijskundig leiderschap van belang. De directie wil adaptief
leiding geven, dat betekent dat ze daar waar nodig en noodzakelijk rekening houdt met verschillen tussen leraren. 

De schoolleider blijft zich bekwamen om haar rol te kunnen uitvoeren. In de afgelopen 3 jaar heeft zij deelgenomen
aan de schoolleidersherregistratie "psychodynamisch leiderschap".

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:

De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes

De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school

De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze

De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate

De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden

De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen

De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze

De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat

5.5 Beroepshouding

Het is voor de kwaliteit van de school van belang, dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een
juiste beroepshouding. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

5.6 Professionele cultuur

5.7 Beleid met betrekking tot stagiaires

5.8 Werving en selectie

5.9 Begeleiding startende leerkrachten

Nieuwe leraren krijgen een mentor en naast de uren duurzame inzetbaarheid een ‘bijzonder budget’ van 40 uren op
jaarbasis voor het inwerken in de organisatie. De mentor voert het introductiebeleid (zie Regeling Introductie en
begeleiding) uit, waarbij het speerpunt ligt op de bespreking van de competentieset in ons competentieboekje.
Daarmee wordt de nieuwe collega op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de doelen van de school. Nieuwe
leraren ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren beheersen van de criteria (competentieset), en dan met name
de criteria die zijn gerelateerd aan de fase ‘startbekwaam’. De plaatsing in een groep is afhankelijk van de
kwaliteit(en) van de nieuwe collega. De lesobservaties (zie begeleidingsplan) worden uitgevoerd door de mentor, de
IB-er en de directeur.

5.10 Taakbeleid

Taakbeleid
Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. De inzet van les- en niet-lesgebonden uren
wordt vastgelegd in Cupella. We hebben daarbij gekozen voor het overlegmodel. Vóór de zomervakantie wordt met 
iedere individuele werknemer schriftelijke afspraken gemaakt over het aantal lesuren of lesgebonden en/of 
behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken. 
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.Taakbeleid

5.11 Collegiale consultatie

Collega’s komen binnen de bouw bij elkaar in de klas om van elkaar te leren. Ook wordt op deze manier gekeken of
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de opgestelde doelen van de school (c.q. de competenties en criteria) worden waargemaakt. Degene die een
collegiale consultatie uitvoert, doePer jaar wordt beslist welk vakgebied in ieder geval prioriteit krijgt en hoe vaak
collegiale consultaties plaatsvinden. De consultaties worden gevoerd aan de hand van (onderdelen) van de grote
kijkwijzer, die afgeleid is van ons competentieboekje.

Aandachtspunt Prioriteit

Beleid mbt versterking professionele cultuur gemiddeld

5.12 Klassenbezoek

De directie en de IB-er leggen jaarlijks –conform een opgesteld rooster, zie bijlage- bij ieder teamlid klassenbezoeken
af. Daarbij gebruiken we het instrument Mijnschoolteam. Bij het klassenbezoek wordt de kijkwijzer gebruikt (die
afgeleid is van ons competentieboekje). Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een correcte wijze uitvoering geeft
aan de gemaakte prestatie-afspraken en/of persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop van het klassenbezoek volgt
(standaard) een reflectief gesprek waarin nieuwe prestatie-afspraken worden gemaakt en waarin de follow-up wordt
vastgelegd. Naast klassenbezoeken onderscheiden we flitsbezoeken. Deze consultaties zijn kort en regelmatig
gekoppeld aan een observatiepunt. 

5.13 Persoonlijke ontwikkelplannen

Iedere werknemer stelt jaarlijks een POP op. De inhoud van het POP is gebaseerd op onze competentieset. Een
werknemer scoort zichzelf op de vastgestelde competenties, voert een doelstellingengesprek met collega’s en vult
daarna het POP (volgens format) in. De uitvoer van het POP wordt geobserveerd tijdens de klassenbezoeken en de
voortgang komt aan de orde bij het functioneringsgesprek. In het beoordelingsgesprek wordt door de directie een
oordeel gegeven over de realisatie van de opgestelde POP’s. Naast het POP werken we met persoonlijke
actieplannen (kort lopende plannen) en prestatie-afspraken: “smart” geformuleerde doelstellingen voor de korte
termijn. POP’s, en andere afspraken worden gearchiveerd in het bekwaamheidsdossier van de leraar en komen aan
de orde bij de klassenbezoeken en de flitsbezoeken.

5.14 Het bekwaamheidsdossier

Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de
leraren zelf; het dossier is altijd op school aanwezig. De directie zorgt ervoor, dat het bekwaamheidsdossier een
levend document is door er veelvuldig mee te laten werken, door het te gebruiken bij het personeelsbeleid. In dit
dossier bevinden zich:

Afschriften van diploma’s en certificaten
De missie en visie(s) van de school
De competentieset
De gescoorde competentielijstjes
De persoonlijke ontwikkelplannen
De persoonlijke actieplannen
De gespreksverslagen (FG)
De gespreksverslagen (BG)
Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek
Overzicht van de gemaakte prestatie-afspraken
Overzicht van reflectieve vragen en antwoorden (flitsbezoeken)

Momenteel experimenteren we met een portfolio, als bijlage bij het bekwaamheidsdossier. In het portfolio verzamelt
de werknemer ‘bewijzen’ voor zijn persoonlijke ontwikkeling.

5.15 Intervisie

5.16 Functioneringsgesprekken

5.17 Gesprekkencyclus

Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. 
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Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van
de school en de persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Stichting Scala biedt de Scala Academie waarin alle
schoolgerelateerde cursussen en trainingen worden aangeboden, 

Daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken
van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. In de regel volgt het team twee keer per jaar
teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje
professionalisering.

Gevolgde teamscholing 2016-2020

Jaar Thema Organisatie

2015-2016 Zes fase model implementatie  

 Bewegend leren en automatiseren  

2016-2017 Zes fase model  

 Begrijpend Lezen training  

2017-2018 Implementatie nieuwe rekenmethode WIG  

2018-2019 Visie ontwikkeling tbv schoolplan 2020-2024  

Begrijpend lezen vervolgtraining  

 2019-2020 Kernwaarden en speerpunten Dromenvanger  

 Begrijpend lezen vervolgtraining  

 2020-2021  Schoolplanontwikkeling en bouwplannen  

  Rekenen workshop DBG en Snappet training  

 2021-2020  Teamtraining Kanjer  

Gevolgde persoonlijke trainingen en professionalisering staat vermeld in Cupella.

5.18 Verzuimbeleid

Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur. Deze regelt de vervanging. De werknemer meldt zich ook beter
bij de directeur. Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de Arbo-arts. Bij kort veelvuldig verzuim
wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de Arbo-arts
ingeschakeld, in overleg met de personeelsconsulent. Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet
Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft het functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de
directeur. Bij ziekte wordt, naast de informele contacten door de collegae, formeel door de directeur contact
onderhouden met de betrokkene. Indien de zieke werknemer daar prijs op stelt, worden er huisbezoeken afgelegd.
Regelmatig (eens per 6 weken) wordt een kaart of bloemetje gestuurd namens het team.

5.19 Mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsbeleid is opgesteld door het bovenschools management (zie bijlage). Aan het eind van ieder schooljaar
(april) wordt geïnventariseerd of er belangstelling is voor vrijwillige mobiliteit. Daarnaast wordt in het directieberaad
omgezien naar verplichte mobiliteit.

5.20 Extra paragraaf (1)
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Gesprekkencyclus
Scala is een onderwijsinstelling met de ambitie om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen aan kinderen. Bij
deze ambitie hoort ook dat we een lerende en ontwikkelingsgerichte organisatie willen zijn, waar medewerkers zich
professioneel kunnen ontwikkelen. De (formele) gesprekken met medewerkers gaan over de kwaliteit van het
onderwijs, de doelen die behaald kunnen worden en de kwaliteit van het functioneren. Ontwikkeling is derhalve niet
vrijblijvend, maar altijd verbonden met gewenste doelen en beoordelingen hiervan. Daar ligt voor alle medewerkers
van Scala een uitdaging: Ontwikkel jezelf met ambitie! Door met medewerkers in gesprek te gaan over hun presteren
kan de kwaliteit van het onderwijs worden beïnvloed. Hiermee beogen we het lerend vermogen van de organisatie te
vergroten.
Scala heeft een gesprekscyclus vastgesteld voor alle scholen. Hierdoor kent onze school een gestructureerde
gesprekkencyclus, waarbij het 1e jaar een functioneringsgesprek wordt ingepland, waarin het professioneel
ontwikkelingsplan (POP) centraal staat, het 2e jaar een beoordelingsgesprek. Voorafgaand aan de gesprekken
vinden lesbezoeken plaats. Centraal in de gesprekkencyclus staat het ontwikkelen en verbeteren van prestaties in
relatie tot de kwaliteit van het onderwijs. De notitie DE PROFESSIONELE GESPREKKENCYCLUS is voor alle
medewerkers beschikbaar op Sharepoint, het digitale communicatieplatform.
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6 Organisatiebeleid

6.1 Organisatiestructuur

Onze school is een van de veertien scholen van de Stichting Scala. De directie geeft (onder eindverantwoordelijkheid
van de directeur bestuurder van Scala) leiding aan de school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken en het beleid. De directie wordt bijgestaan door twee bouwcoördinatoren voor de onder-
en de bovenbouw (taken), een IB-er en twee ICT- coördinatoren. Het MT wordt gevormd door de directie en 2
bouwcoördinatoren. De school heeft de beschikking over een ouderraad en een MR. Op Stichtingsniveau is er een
GMR.

6.2 Groeperingsvormen

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. 

Momenteel worden er geen combinatiegroepen gevormd. De reden voor het formeren van combinatieklassen zou ten
grondslag kunnen liggen aan de leerlingaantallen.

De Dromenvanger wil een visie ontwikkelen mbt het formeren van een 2/3 combinatie.

De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Bij de instrumentele vakken zoals
rekenen en taal en lezen wordt het klassenverband regelmatig onderbroken om differentiatiemogelijkheden te
realiseren. Kinderen worden dan mede door ondersteunende leerkrachten begeleid en kunnen dan in de klas of
elders op eigen niveau rekenen of lezen.

6.3 Het schoolklimaat

Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-werken is. Onze school is een
school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de
dagelijkse gang van zaken. De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:

samen

zelfredzaam

regelmaat

kansrijk

6.4 Veiligheid

De school waarborgt de veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld welke
(ernstige) incidenten de school onderscheidt. Dit zijn:

fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of internet
pesten, treiteren en/of chantage
seksueel misbruik
seksuele intimidatie
discriminatie of racisme
vernieling
diefstal
heling
(religieus) extremisme

De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van een format). Naast
de incidentenregistratie beschikt de school over een ongevallenregistratie 

De IB'er analyseert jaarlijks de gegevens en stellen, in overleg met de directie, verbeterpunten vast.

De school probeert incidenten en ongevallen te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de
regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. 

We hanteren de Kanjertraining en combineren deze wekelijkse training in de groepen met de methodiek "een school
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om in te wonen".De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed
(passend) gedrag.

Incidenten en ongevallen worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen
worden, wordt de adjunct-directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van
incidenten en ongevallen (de school beschikt over een protocol: ouders ontvangen een brief). Tevens wordt in
voorkomende gevallen de wijkagent betrokken bij de afhandeling van klachten.

De ouders en de leraren worden 1 x per twee jaar bevraagd op veiligheidsaspecten. De veiligheid van de leerlingen
wordt jaarlijks gemonitord met een gevalideerd instrument: WMK. De gegevens worden aangeleverd bij de Inspectie
van het Onderwijs.

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon.

 In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten m.b.t. veiligheid. De
school beschikt over 4 BHV'ers.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,82

6.5 Arbobeleid

Stichting Scala heeft een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht om uitval van leerkrachten te
voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige – eventueel in overleg met de bedrijfsarts – een
probleemanalyse op. De directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens bestaat
de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en de personeelsconsulent in het Sociaal Medisch Overleg. Wij
hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school.

We 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. Voor de
speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele ongevallen.
De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig
verklaard. Op de school is een calamiteitenplan aanwezig.

6.6 Interne communicatie

Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. We zijn gericht op het creëren van
betrokkenheid van de medewerkers op het werk en op de school om op die manier de kwaliteit van de school te
optimaliseren. Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve
hulpmiddelen gebruikt.

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:

1. Zaken worden op de juiste plaats besproken
2. Vergaderingen worden goed voorbereid
3. Op vergaderingen is sprake van actieve deelname
4. In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf
5. We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen

6.7 Samenwerking

Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m.n. gericht op
informatie-uitwisseling over leerlingen in achterstandsituaties, en het realiseren van een doorgaande leerlijn.
Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we
ouders bij de overgang van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school).
Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkings-
verband en met zorgpartners. Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van
de lokale educatieve agenda en m.b.t. vroegschoolse educatie voeren we loyaal uit.

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:
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De leerplichtambtenaar
De wijkagent
Centrum voor jeugd en gezin
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolarts

Regelmatig komt het zorgteam bij elkaar. Dit zorgteam bestaat uit de interne begeleider, de schoolmaatschappelijk
werker, de sociaal verpleegkundige, de wijkagent. We betrekken ook de leerplichtambtenaar en Centrum voor Jeugd
en Gezin bij de gesprekken wanneer nodig.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 3,42

6.8 Contacten met ouders

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. 

Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. 

Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de
ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. 

Onze contacten met ouders zijn laagdrempelig. De ouders zijn regelmatig in de school te vinden. Zij spreken ons aan
wanneer nodig en vice versa. 

De ouders worden persoonlijk benaderd wanneer er sprake is van extra zorg.

Voor de officielere gesprekken zoals de nieuwjaarsgesprekken in september en de rapportgesprekken nodigen wij de
ouders uit via Social Schools.

De ouders van de schoolverlatende leerlingen in groep 8 worden goed op de hoogte gebracht van het
vervolgonderwijs. Voor de ouders van de groepen 7 en 8 wordt jaarlijks een ouderavond georganiseerd waarin de
gang van zaken richting het voortgezet onderwijs uitgebreid aan de orde komt.

We betrekken de ouders bij schoolactiviteiten.

We geven de ouders informatie over de actuele gang van zaken in de nieuwsbrieven.

6.9 Overgang PO-VO

We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de
scholen waaraan we leerlingen leveren. 

Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld (zie bijlage)

We overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren

We hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt

We beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden

We controleren of onze adviezen effectief zijn

6.10 Privacybeleid

Onze school beschikt over een privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het
reglement staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En hoelang de gegevens
worden bewaard. In het reglement garandeert we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat
betekent dus ook dat de informatie die we in de schooladministratie (o.a. het LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én
volledig up-to-date is. Het reglement staat op onze website en de hoofdlijnen staan in onze schoolgids. De
belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:
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6.11 Voor- en vroegschoolse educatie

Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). We werken nauw samen met de peuterspeelzaal
naast de school.

Sinds enkele jaren betrekken we vooral doelgroepkinderen uit de peuterspeelzaal. 

De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het
educatief handelen en de zorg en begeleiding. We hebben deze samenwerking beschreven in ons borgdocument. 

Onze school (vroegschool: groep 1 en 2) maakt gebruik van de methode Schatkist die redelijk aansluit op de methode
‘Puk en Ko’ die op de peuterspeelzalen gebruikt wordt. 

We onderhouden een zeer goede relatie met de peuterspeelzalen en er is in veel gevallen van plaatsing op de
basisschool sprake van een warme overdracht. 

We beschikken over gezamenlijk (gericht) ouderbeleid . De ouders van de peuterspeelzaal worden zo veel mogelijk
betrokken bij het VoorporTAAL en uitgenodigd te participeren in de Nederlandse les.

We beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod (wat)

Het educatief handelen is op elkaar afgestemd (hoe)

De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd

De kwaliteitszorg richt zich op VVE

Er is in geval van een doelgroepenkind sprake van een warme overdracht

De opbrengsten zijn van voldoende niveau

6.12 Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Onze school werkt samen met de voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse opvang. Ook voor de naschoolse
opvang werken we intensief samen met instanties als MIKZ.

De Dromenvanger heeft een continu rooster en werkt met een 5 gelijke dagen model.
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7 Financieel beleid

7.1 (Lumpsum) financiering/subsidies

1. Rijkssubsidie  
  
De baten bestaan voor circa 95% uit subsidiebijdragen van het ministerie van OCW. Deze zijn gebaseerd op
bekostigingsstelsel primair onderwijs en leerlingenaantallen.   
Belangrijkste punten die beheerst moeten worden zijn:  
• komen alle subsidies waar recht op bestaat ook binnen;  
• worden de subsidies besteed conform de voorwaarden zodat het risico op terugbetaling wordt   
  geminimaliseerd.  
Deze 2 onderdelen worden beheerst door de stafmedewerker personeel en financiën en verantwoord in de
kwartaalrapportages.   
  
2. Kennisname mogelijkheid tot subsidie   
  
Het ministerie van OCW maakt bekend wanneer er sprake is van nieuwe subsidies. Dergelijke informatie komt vaak
van meerdere kanten binnen, zoals in de vorm van nieuwsbrieven, via werkgeversorganisaties of collega-
organisaties. De van belang zijnde informatie wordt verspreid onder de belanghebbenden. Tevens wordt deze
informatie besproken op het 2-wekelijkse directeurenoverleg.  
  
3. Aanvraag subsidie  
  
De betrokken functionaris bereidt de subsidieaanvraag voor, waarna de directeur bestuurder deze, indien nodig,
ondertekent. De stafmedewerker financiën ontvangt een kopie van de subsidieaanvraag. De subsidieaanvraag wordt
door de verantwoordelijke functionaris bewaard.  
  
4. Beschikking subsidie   
  
Indien subsidies worden toegekend, ontvangt de betrokken functionaris een beschikking met de hoogte van de
toekenning. De stafmedewerker financiën ontvangt een kopie van de subsidietoekenning. Ook voor de structurele
subsidies wordt jaarlijks een beschikking ontvangen door de stafmedewerker financiën. De ontvangen beschikkingen
worden bij de financiële administratie bewaard.  
  
5. Verwerking in de financiële administratie    
  
Het ministerie van OCW betaalt maandelijks de subsidies uit. Vanuit de website www.cfi.nl wordt de verdeling van het
totaalbedrag aan te ontvangen subsidies ingelezen in Exact. Bij ontvangst van de subsidies wordt bij het boeken van
de bankafschriften de post nog te ontvangen subsidies gecrediteerd.   
  
6. Controle volledigheid  
  
De volledigheid en de ontvangst van de structurele subsidies wordt maandelijks gecontroleerd door de
stafmedewerker financiën. Ten behoeve van de jaarrekeningcontrole vindt een afstemming plaats tussen het
jaaroverzicht van het Ministerie van OCW en de financiële administratie.  
  
7. Verantwoording structurele subsidies  
  
Bij de controle van de jaarrekening door de accountant wordt gecontroleerd of is voldaan aan de voorwaarden met
betrekking tot de verantwoording van de structurele subsidies van het Ministerie van OCW. Als de accountant een
goedkeurende verklaring afgeeft, is voldaan aan de subsidievoorwaarden.  
  
  
8. Verantwoording incidentele subsidies  
  
De aanvrager is verantwoordelijk voor het opmaken van de verantwoording. Afhankelijk van het doel van de
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incidentele subsidie kan de beleidsadviseur personeel en organisatie of de stafmedewerker financiën daarbij
ondersteunen. Verantwoording over de besteding van de subsidies binnen de voorwaarden loopt via het reguliere
jaarverslag. Controle vindt plaats door de accountant.  

7.2 Baten

Rijksbijdragen OCW 
De rijksbijdragen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn o.a. gebaseerd op het
leerlingenaantal. In de begroting gaan we uit van de leerlingenprognoses 2018 gemeente Heusden, opgesteld door
Pronexus.  
 
Prestatiebox  
Bijzondere bekostiging voor het realiseren van afspraken uit het bestuursakkoord en in het kader van het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit. 
 
De vier actielijnen uit het bestuursakkoord zijn: 
1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs 
2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering 
3. Professionele scholen 
4. Doorgaande ontwikkellijnen 
 
Bekostiging groei 
Als het totale aantal leerlingen binnen Scala in het lopende schooljaar met 3% + 13 stijgt, wordt de groeiregeling
toegepast. 
 
Eerste opvang vreemdelingen 
Allereerst hebben besturen voor deze leerlingen recht op de bekostiging die voor alle leerlingen geldt. 
Bij toename van het aantal asielzoekers, korter dan twee jaar in Nederland woonachtig, en overige vreemdelingen,
korter dan een jaar in Nederland woonachtig, kunnen we een beroep doen op bijzondere bekostiging. 
 
Subsidie zij-instroom 
Bijdrage van € 20.000, - per zij-instromer, die via het zij-instroomtraject binnen 2 jaar zijn bevoegdheid haalt.  
Studieverlofsubsidie 
Met de lerarenbeurs kunnen leraren een bachelor- of masteropleiding volgen. Op die manier kunnen zij hun
deskundigheid vergroten of zich specialiseren. Scala als werkgever krijgt subsidie om studieverlof te kunnen verlenen.
Met de subsidie kan een vervanger worden aangesteld. 

SWV PO Langstraat Heusden Altena  
Het samenwerkingsverband draagt de volgende middelen aan ons over: 
• lichte ondersteuningsmiddelen, deze middelen hebben als doel de basisondersteuning van onze scholen te
versterken;  
• zware ondersteuningsmiddelen, dit budget is bedoeld voor ambulante begeleiding (AB), kleine arrangementen  en
om de ambulante dienst van het SO te bekostigen. Deze middelen worden ook aangewend om de uren van de IB-ers
en de deskundigen bevoegd gezag (DBG-ers) deels te bekostigen. Op die manier ontstaat er meer ruimte om
middelen naar het primair proces te laten vloeien. De DGB-ers monitoren de uitgaven van de arrangementen en inzet
AB:  
• leergemeenschappen, dit budget wordt gedeeltelijk gebruikt om de algemene scholingsmiddelen te verhogen. 
 
Het restant van de gelden vanuit het SWV worden toegevoegd aan het primair proces om in 2019-2020 de klassen te
verkleinen. 
 
Baten gemeente/provincie 

Voor de inzet van 2 fte in het sport- en beweegteam stelt de gemeente Heusden € 20.000 per fte per jaar
beschikbaar. Het sport- en beweegteam stimuleert beweging en sportbeoefening voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar,
zowel voor, tijdens als en na schooltijd. Over de inzet van deze 2 fte legt stichting Scala verantwoording af aan de
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gemeente. 
 
De gemeente heeft vanaf schooljaar 2017-2018 subsidie toegekend voor VoorporTAAL, een aanpak waarbij kinderen
met een beperkte woordenschat of achterstand in de woordenschatontwikkeling, samen met de ouder/verzorger,
intensief en tijdelijk via een taalprogramma de woordenschat kunnen vergroten.  
 
Overige baten 
 
Detacheringen 

Opleidingsschool 
Stichting Scala biedt aan studenten en stagiaires zinvolle leerwerkplekken. Er zijn drie opleidingsscholen, Lambertus,
Olof Palme en de Duinsprong, die de praktijkopleiding verzorgen van de pabostudenten in samenwerking met Fontys
Hogeschool Kind & Educatie in Den Bosch. 
Hiervoor ontvangen we een subsidiebedrag per student. 

7.3 Interne geldstromen

7.4 Sponsoring

7.5 Begrotingen

Het begrotingsproces heeft als doel om tot een inzichtelijke, volledige en voldoende betrouwbare begroting te komen.
Dit proces moet duidelijk maken wie, wat, hoe en wanneer doet en helderheid verschaffen over de manier waarop we
de volledigheid en betrouwbaarheid van de begroting borgen.   
  
1. Opstellen meerjaren-investeringsplan en –onderhoudsplan  
  
In september/oktober starten de stafmedewerkers financiën en huisvesting de gesprekken met de schooldirecteuren
over de benodigde/gewenste investeringen voor het Onderwijs Leerpakket (OLP), meubilair en ICT en het
benodigde/gewenste onderhoud op basis van het meerjarenonderhoudsplan voor de komende jaren. Op basis van
deze gesprekken stellen de stafmedewerkers per school een investeringsplan en een onderhoudsplan op. Op basis
van de onderhoudsplannen wordt de dotatie aan de voorziening onderhoud berekend.  
  
2. Baten  
  
De baten worden door de stafmedewerker financiën begroot op basis van: � 
• bekostigingsstelsel primair onderwijs; 
• leerlingaantallen per 1 oktober; de prognose is gebaseerd op online registratie leerlingen, de  
  uitstroom van gr. 8 en de bevolkingsprognose van de gemeente Heusden; 
• ervaringscijfers lopend jaar en voorgaande jaren voor wat betreft overige (gemeente)subsidies. 

  
3. Lasten  
  
De lasten in de begroting bestaan voor ruim 80% uit personeelslasten. De lasten worden begroot op basis van het
meerjaren-bestuursformatieplan, De huidige personele bezetting in HR2day vormt de basis om de salariskosten voor
de komende jaren door te rekenen. Er wordt hierbij rekening gehouden met toekomstige periodieke verhogingen,
verwachte cao-verhogingen en wijzigingen in werkgeverslasten.  
  
De overige 20% bestaan uit uitgaven t.b.v. de materiële instandhouding zoals afschrijvingen, onderhoud en overige
leerling- en school gebonden kosten. De lasten worden begroot op basis van: 
• meerjaren-onderhoudsplan; 
• meerjaren-investeringsplan voor OLP, meubilair en ICT; 
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• ervaringscijfers lopend jaar en voorgaande jaren; 
• aanvullende wensen, projecten, beleidsuitgangspunten; 
• programma´s van eisen uit de bekostiging.  
  
4. Opstellen liquiditeitsplanning    
  
In de liquiditeitsplanning wordt verwerkt:  
• meerjaren-onderhoudsplan; 
• meerjaren-investeringsplan voor OLP, meubilair en ICT; 
• dotaties aan en onttrekkingen uit voorzieningen; 
• berekening van de baten en lasten.   
  
5. Beoordeling / goedkeuring / vaststelling  
  
De directeur bestuurder beoordeelt en toetst gedurende het begrotingsproces de begroting, het meerjaren-
onderhoudsplan en –investeringsplan en de liquiditeitsplanning aan de beleidsuitgangspunten.  
In november wordt de conceptbegroting met het meerjaren-onderhoudsplan en –investeringsplan en de
liquiditeitsplanning besproken door de directeur bestuurder, beleidsadviseur personeel en organisatie en de
stafmedewerker financiën met de auditcommissie. Aanpassingen in de stukken en de tekstuele toelichting n.a.v. deze
bespreking worden door de stafmedewerker financiën verwerkt. In december wordt de conceptbegroting met bijlagen
behandeld in de vergadering van de Raad van Toezicht (RvT).  Na goedkeuring door de RvT stelt de directeur
bestuurder de begroting vast d.m.v. het ondertekenen van de begroting als verantwoordelijke voor de uitvoering.   
  
6. Advies GMR  
  
De begroting wordt door de directeur bestuurder besproken met de GMR. De GMR heeft een adviesbevoegdheid ten
aanzien van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid.   
  
7. Budgetverantwoordelijke functionarissen  
  
Vanuit de vastgestelde begroting wordt, op basis van kengetallen en historische gegevens voor leerling- en school
gebonden kosten wordt aan de schooldirecteuren budgetten toegekend. De schooldirecteur accordeert formeel de
aan hem toegekende budgetten.  
  
Andere budgetverantwoordelijke functionarissen zijn:  � 
•  Manager onderwijs en kwaliteit: budget externe inhuur ondersteuning, projecten; 
•  Beleidsadviseur personeel & organisatie: scholings-, arbo budget, budget externe inhuur leerkrachten; 
•  Stafmedewerker huisvesting: meerjarenonderhoudsplan;        
•  Hoofd servicedienst: budget voor dagelijks onderhoud.     
     
  
8. Rapportage en beheersing  
  
Per kwartaal ontvangen de budgetverantwoordelijke functionarissen de volgende overzichten: 
•  werkelijke investeringen in relatie tot de vastgestelde budgetten voor investeringen; 
•  werkelijke groot onderhoud binnen en buiten in relatie tot de vastgestelde budgetten voor onderhoud; 
•  de onder- en overschrijding van de budgetten. 
 
De kwartaaloverzichten zijn onderwerp van gesprek in de voortgangsgesprekken tussen de budgethouder en de
directeur-bestuurder.  

7.6 Aandachtspunten Financieel beleid
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8 Zorg voor kwaliteit

8.1 Kwaliteitszorg

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren
we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Daarnaast hebben we onze
kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de
ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. De instrumenten die we inzetten voor kwaliteitszorg en
integraal personeelsbeleid (zie hoofdstuk Personeelsbeleid) leiden vrijwel altijd tot aandachtspunten. Samen met het
team –en in het perspectief van onze streefbeelden en actuele ontwikkelingen- stellen we op basis daarvan
verbeterpunten vast. Daarbij gaat het altijd om keuzes; we gaan uit van het principe: niet het vele is goed, maar het
goede is veel. De gekozen verbeterpunten worden daarna verwerkt in het jaarplan en uitgewerkt door een
projectgroep, een PLG of een werkgroep. De directie monitort de voortgang. Aan het eind van het jaar evalueren we
de verbeterplannen en verantwoorden we ons over onze werkzaamheden in het jaarverslag. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg

Wij beschikken over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan)

Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende beleidsterreinen (zie dit schoolplan)
minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden

Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren

Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)

Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn

Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)

Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders)

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 2,6

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). Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie
die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen. De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

We beschikken over een heldere visie die vertaald is in concrete gedragsindicatoren

Onze visie en de ambities vormen het uitgangspunt voor onze professionalisering

De schoolleiding is sterk gericht op de ontwikkeling van het team

De schoolleiding heeft zicht op de sterke kanten en de verbeterpunten van de leraren (en het team als geheel)

De schoolleiding beschikt over een professionaliseringsplan (jaarlijkse update)

Basisschool de Dromenvanger

Schoolplan 2020-2024 46



Kwaliteitsindicatoren

1. De schoolleiding werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen professionaliteit

2. Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen professionaliteit

3. Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen gestelde bekwaamheidseisen een rol

4. Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen beroepsprofielen een rol

5. Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen behaalde resultaten door leerlingen een rol

Het team krijgt voldoende gelegenheid voor professionalisering 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

7. De wijze waarop het team zich professionaliseert is beschreven in het schoolplan

8. De school geeft de leraren een zelfstandige verantwoordelijkheid m.b.t. de beoordeling van de
onderwijsprestaties van de leerlingen

9. De school geeft de leraren voldoende zeggenschap waar het gaat om het vakinhoudelijke proces in de school

10. De school geeft de leraren voldoende zeggenschap waar het gaat om het vakdidactische proces in de school

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

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 2,82

8.3 Verantwoording en dialoog

Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig wordt onze
school geauditeerd, we organiseren een ouderpanel, beschikken over een leerlingenraad. Ieder jaar stellen we een
jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we
verantwoording afleggen aan onze stakeholders voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de
behaalde resultaten. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Onze school stelt jaarlijks een jaarplan op

Onze school stelt jaarlijks een jaarverslag op

Onze school betrekt externen bij de kwaliteitszorg (bepaling en beoordeling)

betrekken van ouders MR bij ontwikkeling schoolplan

leerlingenraad

koffieochtend

wmkpo tevredenheid

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 2,7

Aandachtspunt Prioriteit

Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze hoog

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

hoog

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

hoog
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8.4 Het meten van de basiskwaliteit

8.5 Onze eigen kwaliteitsaspecten

8.6 Wet- en regelgeving

Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
5. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband)
6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd
8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m

8

8.7 Quick Scan - Zelfevaluatie

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

QuickScan team 2015 - Aanbod 3,08

QuickScan team 2015 - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 2,78

QuickScan team 2015 - Afstemming 3,36

QuickScan team 2015 - Kwaliteitszorg 3,44

QuickScan team 2015 - Didactisch Handelen 3,26

QuickScan team 2015 - Opbrengsten 3,15

QuickScan team 2015 - Pedagogisch Handelen 3,74

QuickScan team 2015 - Schoolklimaat 3,4

QuickScan team 2015 - Tijd 3,47

QuickScan team 2015 - Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten) 3,63

8.8 Vragenlijst Leraren

De vragenlijst voor Leraren (WMK) is afgenomen in april 2017. De vragenlijst is gescoord door alle leraren (n=20). Het
responspercentage was 100%. De leraren zijn gemiddeld genomen tevreden over de school. Gemiddelde score:
3,41.

De vragenlijst voor leraren is afgenomen in 2018. De leraren scoren ruim voldoende tot goed op het onderdeel
veiligheid en welbevinden.

Op dit moment loopt een vragenlijst veiligheid en welbevinden voor de leerkrachten.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

vragenlijst sociale veiligheid leraren 2016 - Algemeen 3,68

vragenlijst sociale veiligheid leraren 2016 - Incidenten 3,29

vragenlijst veiligheid en welbevinden leerkrachten 2018 - Veiligheid 3,73

vragenlijst veiligheid en welbevinden leerkrachten 2018 - Incidenten 3,29

vragenlijst veiligheid en welbevinden leerkrachten 2018 - Welbevinden 3,85
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8.9 Vragenlijst Leerlingen

Jaarlijks wordt een vragenlijst WMKPO voor leerlingen afgenomen. 
De leerlingen scoren ruim voldoende tot goed op het thema veiligheid en welbevinden.

Naast de vragenlijst WMKPO worden ook de Klimaatschaal en de Kanvasvragenlijsten 2 keer per jaar afgenomen.

De kwaliteit van de school wordt ten aanzien van leerlingen niet alleen gemeten met behulp van een vragenlijst. Op
onze school functioneert ook een leerlingenraad. De raad komt maandelijks bijeen onder leiding van een leerkracht
bespreekt allerlei schoolaangelegenheden die samenhangen met de kwaliteit van de school.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst leerlingen veiligheid - Veiligheidsbeleving 3,52

Vragenlijst leerlingen veiligheid - Het optreden van de leraar 3,43

Vragenlijst leerlingen veiligheid - De opstelling van de leerling 3,34

Vragenlijst leerlingen veiligheid - Welbevinden 3,4

Vragenlijst leerlingen veiligheid - Fysieke veiligheid 3,5

Vragenlijst leerlingen veiligheid - Sociale veiligheid 3,45

Vragenlijst leerlingen veiligheid - Psychische veiligheid 3,61

Vragenlijst leerlingen veiligheid - Materiele zaken 3,67

8.10 Vragenlijst Ouders

De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen in apri De vragenlijst is gescoord door ouders van de school
(n=301). Het responspercentage was 63%. De ouders zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school: score
3,38.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

tevredenheid ouders 2020 - De sfeer op school 3,33

tevredenheid ouders 2020 - De lessen 3,32

tevredenheid ouders 2020 - Informatie en communicatie 3,43
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9 Strategisch beleid

9.1 Strategisch beleid

Strategisch Beleid Stichting Scala
Stichting Scala heeft schooljaar 2018-2019 het strategisch beleidsplan herzien. De uitgangspunten zijn vastgelegd in
een vision-eye (zie bijlage), waarin de kernbelofte centraal staat: Wij geloven dat ieder mens uniek is. Groei en
ontwikkeling hebben ruimte nodig. Wij beloven onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers diversiteit, zodat er
iets te kiezen valt.
Rond de kernbelofte zijn 6 bewijzen geformuleerd, waarmee we onze belofte willen waarmaken.
1. Anders vasthouden: We richten ons op waar het onderwijs echt voor is bedoeld. Regels, procedures en
administratieve last schaffen we af tenzij we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Leerkrachten zijn
eigenaar van het ontwikkelproces van de leerling, zijn trots op hun vak en staan voor hun kwaliteit. Ze hebben
vertrouwen in het eigen vakmanschap. Iedere medewerker van Scala identificeert zich met de stichting.
2. Samenwerken binnen Scala : Binnen de school en binnen de stichting werken we actief samen. We nemen initiatief
om elkaars talenten optimaal te benutten: binnen Scala, binnen onze scholen en binnen onze teams. We zoeken
elkaar op en leren van elkaar.
3. Samenwerken in de keten : We werken actief samen met partners in de keten. We streven naar ontschotting en
maken gebruik van elkaars expertise en kennis. Samen bieden we optimale én integrale begeleiding van het kind.
4. Vernieuwende onderwijsconcepten : We experimenteren met vernieuwende onderwijsconcepten, gericht op de
leefwereld van de kinderen nu en in de toekomst. Concepten die aansluiten op onze directe omgeving (de wijk). We
betrekken daar ook actief onze leerlingen bij. Concepten die echt werken passen we vervolgens toe, additioneel op
ons basispakket.
5. Duurzaam, vitaal en wendbaar personeel : Medewerkers zijn goed in hun professie, zijn gericht op de leerling en
hebben een goede balans tussen rust en prestatie. Ze nemen frequent deel aan programma’s die er op zijn gericht
om fris en vitaal te blijven en hun talent te laten ontwikkelen. Medewerkers spelen flexibel in op ontwikkelingen en zijn
wendbaar. Talenten worden gezien en benut.
6. Onderwijs op maat : Vanaf de start tot en met het verlaten van Scala volgen we de leerling individueel. We zorgen
dat binnen de stichting onderwijsdiversiteit is aangeboden, zodat leerling/ouder kan kiezen voor de vorm en plek die
bij de leerling het beste past.
Deze bewijzen zijn uitgewerkte in concrete doelen en acties.

Bijlagen

1. concept viseon eye
2. Vision-eye
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10 Aandachtspunten 2020-2024

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Ontwikkeling klassenmanagement en zelfstandig werken.
De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en
betrokken zijn
De leraren geven de leerlingen feedback op hun leer- en
ontwikkelingsproces
De leerlingen leren op doelmatige wijze samen te werken
De leraar leert leerlingen hun leerproces en leerresultaat zelfstandig
evalueren
De leraar biedt leerlingen keuzemogelijkheden
De leraar biedt leerlingen een structuur om zelfstandig te werken

hoog

Versterking van ons rekenonderwijs. hoog

Versterking van ons taalonderwijs. hoog

ICT Op onze school beschikken we als team over de ICT basisvaardigheden
en zijn we gestart met het inzetten van ICT voor het vak rekenen. We
werken met Snappet.

hoog

Tegemoet komen aan verschillen.
De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau
van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de
mogelijkheden en behoeften van de leerling)
De school kan aantonen dat zij uit de leerlingen haalt wat er in zit
De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken

hoog

We versterken de professionele cultuur.
Beleid mbt versterking professionele cultuur

gemiddeld

Behouden sterk pedagogisch klimaat. gemiddeld

Behouden en versterken onderwijsvoorziening VoorporTAAL gemiddeld

De cognitieve resultaten liggen op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingpopulatie verwacht mag worden,

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden
De eindresultaten m.b.t. Nederlandse taal voldoen aan de gestelde
norm (zie regeling leerresultaten PO)

hoog

Verantwoording
en dialoog

Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze
De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en
de resultaten die ze behaalt
In de schoolgids staan de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding
van de metingen van de kwaliteit van de school

hoog
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11 Meerjarenplanning 2020-2021

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Ontwikkeling klassenmanagement en zelfstandig werken.

Versterking van ons rekenonderwijs.

Versterking van ons taalonderwijs.

ICT Op onze school beschikken we als team over de ICT basisvaardigheden en zijn we gestart met het
inzetten van ICT voor het vak rekenen. We werken met Snappet.

Tegemoet komen aan verschillen.

We versterken de professionele cultuur.

Behouden sterk pedagogisch klimaat.

Behouden en versterken onderwijsvoorziening VoorporTAAL

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 2021-2022

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld We versterken de professionele cultuur.

Behouden sterk pedagogisch klimaat.

Behouden en versterken onderwijsvoorziening VoorporTAAL

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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13 Meerjarenplanning 2022-2023

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Behouden en versterken onderwijsvoorziening VoorporTAAL

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 2023-2024

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Behouden en versterken onderwijsvoorziening VoorporTAAL

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.

Basisschool de Dromenvanger

Schoolplan 2020-2024 55



15 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 10JF

Naam: Basisschool de Dromenvanger

Adres: Kasteellaan 40

Postcode: 5256 GV

Plaats: Heusden

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2020 tot 2024
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: 10JF

Naam: Basisschool de Dromenvanger

Adres: Kasteellaan 40

Postcode: 5256 GV

Plaats: Heusden

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2020 tot 2024 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening

Basisschool de Dromenvanger
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