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1 Inleiding
Voor u ligt het schoolplan 2020-2024 van basisschool Olof Palme, dat is afgestemd op de Strategische Notitie van
Stichting Scala en tot stand is gekomen na overleg met het kernteam en de teamleden tijdens studiedagen en
teamoverleggen.  

De school stelt hiermee de doelen op het gebied van onderwijsbeleid, personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid voor de
jaren 2020-2024 vast. 

Het schoolplan is de inspiratiebron en een stevige basis voor de schoolontwikkeling van de Olof Palme in de komende
jaren. Het is vooral een beleidsplan voor ‘de middellange termijn’. 

We hebben diverse instrumenten ingezet om op basis van de huidige situatie onze sterke en zwakke punten in kaart
te brengen. Vanuit deze sterke en zwakke punten hebben we actiepunten geformuleerd voor de komende vier jaar.
Tevens vormt het de basis voor het jaarlijks op te stellen jaarplan. 

In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we
vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. Het schoolplan is opgesteld door het managementteam. 

Het is ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). De teamleden hebben meegedacht over de
missie en visie van de school en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier
jaar.

Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer
gedetailleerde beschrijving naar bijlagen.

2 Schoolbeschrijving

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Stichting Scala

Algemeen directeur:  Dhr. H. van der Pas

Adres + nr.:  Kerkstraat 35

Postcode + plaats:  5154 AN

Telefoonnummer:  0416 320264

E-mail adres:  info@scalascholen.nl

Website adres:  www.scalascholen.nl

Gegevens van de school  

Naam school: Basisschool Olof Palme

Directeur: Mw. M.J. van Sluisveld- Keersmaekers

Adres + nr.: Aziëlaan 49

Postcode + plaats:  5152 JB Drunen

Telefoonnummer:  0416 320082

E-mail adres:  info@olof-palme.nl

Website adres:  www.olof-palme.nl
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Het managementteam van de school bestaat uit de directeur en een (vrijgeroosterd) managementlid. Zij zijn
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het managementteam vormt samen met vier collega’s, die de
taak bouwcoördinator op zich hebben genomen (bouw 1-2, bouw 3-4, bouw 5-6 en bouw 7-8) en een interne
begeleider het kernteam (KT) van de school. 

Onze school wordt bezocht door 592 leerlingen (teldatum 01-10-2019). De Olof Palme heeft de afgelopen jaren een
schoolweging tussen de 27 en 28 gekregen met een spreiding van 5,7. Dat betekent dat de OP relatief weinig
kinderen heeft die extra gewogen worden. Door het hoge spreidingsgetal is het belangrijk dat er gedifferentieerd
leerstof wordt aangeboden. 

Het leerlingenaantal van de school loopt licht terug. Gezinnen met opgroeiende kinderen die de leeftijd van het
Voortgezet Onderwijs bereiken, blijven in de wijk wonen. Aanbod van leerlingen uit de relatief jonge aangrenzende
wijk en aanbod uit andere wijken in Drunen door de goede naam die onze school heeft opgebouwd, daalt licht. De
ouders van onze school hebben overwegend een MBO niveau of hoger. Een ander belangrijk kenmerk is ook het
relatief hoge percentage leerlingen met gescheiden ouders. 

De multiculturele samenleving is niet zo zichtbaar in onze schoolpopulatie. In algemene zin hebben wij, op grond van
de kenmerken van de leerlingen het volgende aandachtspunt: Extra aandacht besteden aan burgerschap en sociale
integratie omdat dit niet vanzelfsprekend is. 

Het team telt 47 medewerkers en bestaat uit: 

• 8 voltijds groepsleerkrachten 
• 32 deeltijd groepsleerkrachten 
• 3 deeltijd vakleerkrachten bewegingsonderwijs 
• 2 intern begeleiders; 1 voltijds, 1 deeltijd 
• 1 deeltijd leerkracht vrijgesteld met MT- taken 
• 1 voltijds directeur 

Van de 47 medewerkers zijn er 39 vrouw en 8 man. (Stand 1-8-2020)

3 Sterkte-zwakteanalyse
Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema:

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Een betrokken en zelfsturend team met een
sterke kwaliteitscultuur en visie op onderwijs,
waarbij samenwerkend leren als meerwaarde
wordt erkend (collegiale consultatie, lesson study,
lerende organisatie).
Onderzoekend leren heeft een centrale rol binnen
ons onderwijs, zowel voor leerlingen als
leerkrachten   
Opbrengstgerichte school met oog voor de
onderwijsbehoeften van de leerlingen
Een sterk pedagogisch en veilig klimaat
Een sterke zorgstructuur die voortdurend in
ontwikkeling is
Betrokken ouders, OV en MR 

Werken vanuit methodes i.p.v. vanuit leerlijnen.
Het rapport sluit niet meer aan op de nieuwe
ontwikkelingen binnen de school. Het rapport is
nog gericht op het product en niet op het proces
en op de vaardigheden van leerlingen.
Geen duidelijke visie op ICT- vaardigheden m.b.t.
doorgaande lijnen en leerkrachtvaardigheden
Binnenklimaat is niet optimaal
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KANSEN BEDREIGINGEN

ICT vaardigheden uitbreiden met o.a.
programmeren/ mediawijsheid voor leerlingen en
leerkrachten
Werken vanuit leerlijnen en nieuwe inzichten op
gebied van lezen en rekenen
Goed imago binnen Drunen door
Talentontwikkeling en Onderzoekend leren 
Talenten van leerkrachten in kaart brengen en
benutten binnen de school
Nieuwe vorm van rapportage, waarbij
eigenaarschap van leerlingen een grote rol speelt
Extra aanbod voor meerbegaafde leerlingen in de
onderbouw
Implementeren nieuw leerlinglingvolgsysteem in
gr.1-2
Plus in de Klas voortzetten en implementeren
Betrekken van externe partners bij het onderwijs
Verder ontwikkelen van opleidingsschool naar
academische opleidingsschool
Speelplein: Een uitdagende speelomgeving
creëren  om leerlingen te laten spelen/ bewegen.

Teruglopend leerlingenaantal door vergrijzing in
de wijk
Personeelstekort op stichtingsniveau door
vergrijzing 
Werkdruk voor leerkrachten blijft een continu
aandachtspunt
Opvlammen Corona virus waardoor kinderen niet
fysiek naar school mogen

Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2020-2024 willen we met de volgende ontwikkelingen rekening
houden:

1. De veranderende rol van de leerkracht: van leider naar begeleider van onderwijsleerprocessen;

2. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkelingen van leerlingen;

3. Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling) en meer specifiek op
onderzoeksvaardigheden;

4. Goed werkgeverschap i.v.m personeelstekort;

5. Scholing en benutting van de professionele ruimte door de leerkrachten  
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4 De missie van de school
De Olof Palme ziet het als haar opdracht om haar leerlingen te begeleiden in het ontwikkelen van kennis,
vaardigheden en talenten om uit te groeien tot onderzoekende, leergierige, zelfstandige en sociale burgers die
volwaardig mee kunnen doen in de huidige en toekomstige maatschappij.

De Olof Palme stelt haar leerlingen in staat hun talenten te ontwikkelen door zelf op ontdekking te gaan, te
onderzoeken en te ervaren.
We maken dit mogelijk door goede basiskennis mee te geven op het gebied van rekenen en taal met aandacht voor
de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling en het optimaal aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de
leerlingen.
De Olof Palme creëert een rijke leer-en leefomgeving, samen met kinderen, ouders, school en externe organisaties,
waardoor het leren betekenisvol is.

Onze slogan is:

Onze kernwaarden zijn: TROTS 

Onze kernwaarden:

Teamgeest:

Teamleden stralen betrokkenheid uit en dat lokt betrokkenheid van anderen uit.

Respectvol:

Om het respectvol met elkaar omgaan te benadrukken heeft de school 4 gedragsregels vastgesteld:
• Ik zorg goed voor mezelf en de ander • Ik zorg goed voor mijn omgeving • Ik ben rustig in de school
• Ik zorg ervoor dat wij TROTS kunnen zijn op elkaar! Wij hanteren deze regels met betrekking tot het
omgaan met elkaar, materialen en de ruimte.

Ontwikkelingsgericht/ professioneel:

wij maken allemaal onderdeel uit van een lerende organisatie, waarbinnen kinderen en teamleden
zich voortdurend kunnen ontwikkelen.

Transparant:

Er wordt een open communicatie gehanteerd met alle betrokkenen van de school, zowel intern als
extern. De school zet letterlijk haar deuren open.
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Samenwerking:

Wij werken samen, zowel onderling als met alle genoemde betrokkenen: leerlingen, teamleden,
ouders, externe partners.

Bijlagen

1. 20200306 Aanvulling strategische notitie met team

5 Onze parels
Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:

1. Onderzoekscultuur: op onze school werken, zowel kinderen als teamleden, samen via ontdekkend,
onderzoekend en ontwerpend leren naar antwoorden op hun vragen.
Binnen de groepen 4 t/m 8 is dit zichtbaar via de fases van onderzoekend leren in een datamuur in ieder lokaal. Bij de
teamleden is dit zichtbaar via klassenobservaties “Wat Werkt”, Lesson Study en onderzoeksgroepen rondom
afstudeeronderzoeken van LIO- studenten.
Inhoudelijke werkgroepen zoeken eerst antwoord op nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied waar zij
verantwoordelijk voor zijn en of deze antwoorden aansluiten bij de schoolvisie.

2. Heldere didactische structuur: in alle groepen wordt met het 6 fasemodel gewerkt, wordt er activerende didactiek
middels coöperatief en bewegend leren aangeboden, wordt er minimaal in twee, meest in drie aanpakken gewerkt.
(zowel op instructie- als op verwerkingsniveau).

3. Extra aanbod aan meerbegaafde leerlingen: in alle groepen worden meerbegaafde leerlingen uitgedaagd
middels compacten, Levelwerk en Plus-in-de-klas. Leerlingen werken aan hun eigen leerdoelen met betrekking tot
‘leren leren, leren leven en leren denken’, executieve functies, mindset en planning. Er zijn teamscholingen over
meer- en hoogbegaafdheid. Er wordt structureel een leerkracht en ondersteuning door interne begeleiders ingezet om
dit proces te begeleiden.  

4. Sociale Veiligheid: op school heeft een leerkracht de opleiding gevolgd tot antipest- coördinator/ aandacht
functionaris Sociale Veiligheid. Zij begeleidt leerlingen, het team en directie t.a.v. vraagstukken rondom sociale
veiligheid en preventie machtsmisbruik. De resultaten op gebied van sociale veiligheid van leerlingen en teamleden
laten hoge scores zien.

5. Opleidingsschool: via een ontwikkelscan is de beginsituatie in beeld gebracht. Deze laat zien dat wij bijna naar
een Academische opleidingsschool zijn gegroeid: de basisschoolcoach hanteert de PDCA cyclus, de onderzoekende
houding van de teamleden wordt op meerdere niveaus ( met leerlingen, collega’s) ontwikkeld en aangemoedigd.
Leraren geven elkaar gevraagd en ongevraagd feedback, bevragen elkaar n.a.v. situaties in de groep. Er is een
structureel overleg tussen de voorzitters van een aantal inhoudelijke werkgroepen en het MT.
 
6. Talenten: leerkrachten kunnen hun talenten inzetten in de keuze van deelname aan werkgroepen, volgen van
scholingen die de school ten goede komen en voorkeur voor workshops aan meerdere groepen die passen binnen
thema’s van onderzoekend leren. Via het ACT-bord zijn leerkrachten op de hoogte van hun competenties in hun
natuurlijke kracht, natuurlijk potentieel, prestatiekracht en terecht onbenut. Directie kan teamleden op eerste niveau
begeleiden; binnen stichting Scala zijn er personeelsleden opgeleid om op diepere niveaus te begeleiden.
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Parel Standaard

Onderzoekscultuur OP1 - Aanbod

Heldere didactische structuur OP3 - Didactisch handelen

Extra aanbod meerbegaafde leerlingen OP1 - Aanbod

Sociale veiligheid SK1 - Veiligheid

Opleidingsschool KA2 - Kwaliteitscultuur

Talenten KA2 - Kwaliteitscultuur

6 De grote doelen voor de komende vier jaar
Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) ontwikkelthema’s vastgesteld:

Streefbeelden

1. Op de Olof Palme werken we vanuit leerlijnen; methoden worden meer als bronnenboeken gebruikt. Alle
leerkrachten kennen de leerlijnen van de eigen groep, de groep ervoor en erna.

2. Op de Olof Palme zijn de onderzoekende houding van leerlingen en teamleden verder ontwikkeld via
ontdekkend/ onderzoekend/ ontwerpend leren, Lesson Study en werken in onderzoeksgroepen richting de
Academische Opleidingsschool.

3. De Olof Palme heeft een visie op taal/ leesonderwijs gebaseerd op de nieuwste inzichten en past haar keuze
voor "methode als bronnenboek" en didactiek hierop aan.

4. De Olof Palme heeft een visie op rekenonderwijs gebaseerd op de nieuwste inzichten en past haar keuze voor
"methode als bronnenboek" en didactiek hierop aan.

5. Er is een nieuw (digitaal) rapportagesysteem voor leerlingen en ouders, die passend is bij de visie van de
school. Daaraan worden gesprekken met kinderen/ ouders gekoppeld.

6. De Olof Palme heeft een heldere visie op ICT en digitalisering van het onderwijs.

7. Onderwijs aan meerbegaafden wordt aangeboden voor leerlingen uit alle groepen. Plus- in- de- klas voor de
groepen 4 t/m 7 is geborgd. Teamleden zijn geschoold in de benodigde kennis die bij onderwijs aan
meerbegaafde leerlingen passend is.

8. Er vindt een constante dialoog/ feedback tussen de medewerker en leidinggevende en medewerkers onderling
plaats in relatie tot het ontwikkelen en verbeteren van prestaties en het welbevinden in relatie tot de kwaliteit
van het onderwijs.
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7 Onze visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten
van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij zijn: oog hebben voor het individu, een open houding,
wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn:
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de
didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

• Aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en uitgaan van hun verwondering en eigen ontdekkende/
onderzoekende vragen waardoor kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn om tot leren te komen

• Aanbieden van een veilige, uitdagende speel- en leeromgeving zowel binnen als buiten de school samen met inzet
van kinderen, ouders, leerkrachten en externe aanbieders/ organisaties

• Interactief, samenwerkend en bewegend lesgeven; de leerlingen actief betrekken bij het onderwijs via gevarieerde
werkvormen

• Een kwaliteitsvolle (directe/ activerende/ doelgerichte) instructie en evaluatie verzorgen

• Onderwijs op maat geven: differentiëren in instructie, verwerking, tempo, belangstelling en leerstijl

• Kinderen zelfstandig (samen) laten leren en werken aan hun eigen ontwikkelingsdoelen aan de hand van portfolio’s
en ontwikkelgesprekken

• Stimuleren eigenaarschap, inzicht geven in en benutten van talenten bij zowel kinderen als leerkrachten

8 Onze visie op identiteit
Wij zijn een katholieke school. De aandacht voor levensbeschouwelijke identiteit(en) komt aan bod in onze
onderwijsprogramma’s. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan
overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd
kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging. 

Waarden en normen hebben we hoog in het vaandel staan. Via sociaal-emotionele en levensbeschouwelijke
projecten als o.a. de gouden weken, Week tegen het pesten, Kleur en thema’s in Blink de Wereld wordt hier
uitgebreid aandacht aan besteed.

Wij vieren samen katholieke feesten zoals Kerstmis en Carnaval. We lezen een aantal verhalen uit de Bijbel en
vertellen leerlingen dat veel verhalen uit de Bijbel en de Koran overeenkomen. 

We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling, actief burgerschap
en sociale integratie. Van ouders, leerlingen en personeel wordt respect verwacht voor elkaars (geloofs)overtuiging.

Bijlagen

1. 2020712 Visiestuk Burgerschap

9 Onderwijskundig beleid
Burgerschap:

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 verantwoorde 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).

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. Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij
het belangrijk dat 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
een brede kennis aanbieden over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. 
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Onze ambities (doelen) zijn:   
1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke, evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en
normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.
2. 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

Aanbod

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden 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.

Op onze school gebruiken we moderne methoden die voldoen aan de kerndoelen. Er wordt gewerkt vanuit
leerdoelen/ leerlijnen, waarbij de methoden steeds meer als bronnenboeken ingezet worden. 
Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methodeonafhankelijke (CITO leerlingvolgsysteem) en
methodegebonden toetsen.

Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende ambities vastgesteld:
1. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn, uitgaande van een brede basis;
2. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan verschillen;
3. Het leerstofaanbod wordt waar mogelijk geïntegreerd via thema’s aangeboden en ondersteunt de onderzoekende /
ontdekkende houding ;
4. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT. 
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Vakken en Methodes

De vakken, methodes en toetsen die we gebruiken hebben we opgenomen in de schoolgids (zie bijlage). 
Hieronder volgt een overzicht:
 

Vakken Methodes Toetsinstrumenten

Taal en Spelling Taalverhaal Cito - Taal voor Kleuters 
Cito- Woordenschat (groep
4 t/m 8) 
Cito- Spelling (groep 4 t/m
8) 
Methodegebonden toetsen
(groep 3 t/m 8) 
Cito- Eindtoets

Lezen (technisch en 
begrijpend lezen en
informatieverwerking)

Veilig Leren Lezen (nieuwste versie) 
Estafette 
Nieuwsbegrip 
Blits 
Toneellezen

Cito- Leestechniek (gr.3) en
Leestempo (gr. 3 t/m 8) 
AVI- kaarten 
Protocol Leesproblemen-
Dyslexie 
Cito- Begrijpend Lezen 
Cito- Studievaardigheden
Methodegebonden toetsen 
Cito- Eindtoets

Rekenen RekenZeker Cito- Rekenen voor
Kleuters 
Cito- Rekenen en
Wiskunde (gr. 3 t/m 8) 
Cito- Rekenen
basisbewerkingen (gr. 3 t/m
8) 
Methodegebonden toetsen 
Cito Eindtoets

Schrijven Pennenstreken

Engelse taal Take it easy Methode gebonden toetsen

Wereldoriëntatie 
tekenen, drama,
handvaardigheid en muziek

Blink de Wereld 
Topografie 
dramaonline.nl 
internetopdrachten 

Presentaties,
kindgesprekken 
theater

Verkeer Wijzer door het verkeer Verkeersexamen groep 7

Levensbeschouwing en
sociaal-emotionele
ontwikkeling

Kleur 
Blink 
Kriebels in je buik

Klimaatschaal/ SIGA

Bewegingsonderwijs LIBO: Leerplan Intensief BewegingsOnderwijs, 
Methode Basislessen Bewegingsonderwijs deel 1 en 2,
Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal 
Uitgewerkte lessenreeks op de digitale portal:
"Bewegen samen regelen". 

Observaties/ beoordeling
door (vak)leerkracht
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Taalleesonderwijs

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt 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, zowel in betekenis, gebruik en vorm. 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. 

Daarnaast is het plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van taal een belangrijk doel.
In 2020-2021 vragen we ondersteuning van een externe specialist om de nieuwste inzichten rondom leesonderwijs in
onze leesvisie vast te leggen. Onze taalcoördinator werkt deze visie verder uit in een taalbeleidsplan.
Aandachtspunten zijn daarbij dat we veel meer vanuit leerlijnen technisch en begrijpend lezen gaan werken en er zo
mogelijk integratie plaatsvindt met andere vakken.

Onze ambities zijn:
1. Onze school werkt volgens de nieuwste inzichten in het leesonderwijs en gaat uit van de leerlijnen voor technisch
en begrijpend lezen;
2. De school past de aangeboden strategieën van begrijpend lezen toe binnen meerdere vakgebieden en thema’s van
OOL;
3. Kinderen die uitvallen op technisch lezen krijgen extra leertijd d.m.v. Ralfilezen, Bouw en gekozen methode voor
technisch lezen en extra begeleiding door deskundigen en ouders;
4. We laten de kinderen taal beleven door extra activiteiten, zoals de Kinderboekenweek, de voorleeswedstrijd, voor
te lezen, werken in thema’s etc.;
5. De taalcoördinator en taal/ leescommissie monitoren de voortgang en afspraken.

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 heeft de school gekozen voor
RekenZeker en richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen).

In de tweede helft van het vierjarenplan wordt een nieuwe rekenmethode gekozen, die voldoet aan de nieuwste
inzichten rondom rekenonderwijs. Aandachtspunt is om vanuit leerlijnen te werken en de methode meer als
bronnenboek te gebruiken.
We gebruiken observaties, methodegebondentoetsen en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.
We werken bij rekenen vanaf de groepen 5 groepsdoorbrekend. De leraren hebben zich geprofessionaliseerd in het
compact aanbieden van de stof, zodat slimme rekenaars uitgedaagd worden middels Levelwerk.

Onze ambities zijn:
1. Wij werken in alle groepen vanuit leerlijnen i.p.v. alleen de rekenmethode;
2. De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek (ze zijn op de
hoogte van de nieuwste inzichten) Voorbeelden daarvan zijn werkvormen uit "Met sprongen vooruit" en bewegend
leren;
3. De rekencoördinator en rekencommissie monitoren de voortgang en afspraken. Zij onderzoeken de nieuwste
inzicht omtrent het rekenonderwijs. 

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen
breed ontwikkelen. Speerpunt daarbij is ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren en ontwikkelen van talenten.
Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde via Blink Geïntegreerd, gezond gedrag, levensbeschouwing en
verkeer.
In schooljaar 2019-2020 heeft een leerkracht de opleiding gevolgd tot coördinator onderzoekend en ontwerpend
leren. Zij zal de komende jaren het team hierin verder begeleiden en ondersteunen, in eerste instantie nog samen met
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externe specialisten.
 
Onze ambities zijn:
1. Leerkrachten en leerlingen ontwikkelen een onderzoekende houding op basis van de drie componenten van OOL:
onderzoekende houding, onderzoeksvaardigheden en kennis;
2. De 6 fasen van de onderzoeks- of ontwerpcyclus worden toegepast en gevisualiseerd in een datamuur in de
groepen 4 t/m 8;
3. Leerkrachten en leerlingen ontwikkelen hun talenten;
4. De aangeboden thema’s binnen Blink Geïntegreerd worden geïntegreerd met workshops van de creatieve vakken
(tekenen, handvaardigheid, muziek, drama), ICT en techniek;
5. Bij de voorbereiding van de workshops werken leerkrachten in de gr. 4 t/m 8 via vaste formats vanuit kerndoelen,
leerlijnen, materialen, vaardigheden en/of technieken; workshops worden groeps- of bouwdoorbrekend aangeboden;
6. De kwaliteitskaart ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren wordt vanaf schooljaar 2020-2021 als leidraad
bij klassenbezoeken/ klassenconsultaties/ lesson study ingezet;
7. De leerkrachten maak gebruik van de kwaliteitskaart naar "Excellentiebevordering door middel van onderzoekend
en ontwerpend leren, De kunst van het vragen stellen”
8. Voor ontwerpend leren gaat onze school een samenwerking aan met de Overlaat; een VMBO met een Techlab.
Leerkrachten en leerlingen bezoeken 2x per jaar dit Techlab;
9. Leerkrachten en leerlingen oefenen 21st. century skills;
10. Er wordt binnen de thema’s gebruik gemaakt van de expertise van externe aanbieders middels gastlessen en
excursies.

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 over 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).
Onze school heeft twee cultuurcoördinatoren, die het team begeleiden en jaarlijks het cultuurbeleidsplan opstellen.

Onze ambities zijn:
1. De creatieve vakken worden passend geïntegreerd binnen de thema’s van Blink de Wereld (wereldoriëntatie,
techniek en wetenschap, ICT, handvaardigheid, tekenen, muziek en drama)
2. Bij de voorbereiding van de workshops werken leerkrachten in de gr. 4 t/m 8 via vaste formats vanuit kerndoelen,
leerlijnen, materialen, vaardigheden en/of technieken
3. De groepen 5 en 8 brengen jaarlijks een bezoek aan een museum dichtbij of veraf  

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.
We hebben drie vakleerkrachten die bijna geheel vanuit de werkdrukgelden zijn aangesteld.

Onze ambities zijn:
1. De groepen 1/2 krijgen 1x per week les van een vakleerkracht;
2. De groepen 3 t/m 8 krijgen 2x per week les van een vakleerkracht;
3. Alle leerlijnen en kerndoelen komen jaarlijks aan bod;
4. Wij gebruiken de kennis, ervaring en aanbod activiteiten van het Sport- en Beweegteam dat binnen Stichting Scala
actief is.
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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, te ontdekken en te ontwerpen. 
Op de Olof Palme besteden we aandacht aan techniek en wetenschap via het onderzoekend en ontdekkend leren.
Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben een natuurlijke affiniteit met ontdekken, onderzoeken, experimenteren,
construeren en ervaren. We maken gebruik van de onderzoeks- en ontwerpcyclus om deze onderzoekende houding
te ontwikkelen. 

Onze ambities voor de komende jaren zijn: 
1. We ontwikkelen bij onze leerlingen een positieve houding t.o.v techniek en wetenschap;
2. Techniek en Wetenschap worden geïntegreerd aangeboden bij onderzoekend en ontdekkend leren binnen Blink
geïntegreerd, workshops en samenwerking met Techlab VMBO de Overlaat; 
3. De leerkrachten en kinderen werken a.d.h.v. de onderzoeks- en of ontwerpcyclus aan een wetenschappelijke
benadering;
4. De leerlingen kunnen oplossingen ontwerpen, maken en gebruiken bij technische problemen. Zij hanteren daarbij
enkele elementaire technische inzichten waaronder in elk geval: constructieprincipes (materiaalgebruik, stevigheid,
verbindingen), bewegings- en overbrengingsprincipes (hefboom, katrol, tandwiel);. 
5. De leerlingen kunnen een aantal technische producten uit de eigen leefwereld op hun niveau onderzoeken naar
functionaliteit, materiaalgebruik en vormgeving en kunnen de werking ervan verklaren. De producten betreffen
voorbeelden uit de gebieden constructies, transport, communicatie en productie. 

ICT
ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van onze leerlingen
ICTkennis en -vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan met ICT-middelen. De school
heeft de ICT-doelen en vaardigheden voor leerlingen per leerjaar vastgelegd. ICT is een belangrijk middel om
processen te verbeteren en te veranderen. We zetten ICT in ten behoeve van het primaire proces (het lesgeven en
leren), variatie in een les en om in te spelen op de individuele leerbehoeften van de leerling.
De leraren gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met de computer(s),
de ICT programma’s en de bijbehorende software.
De school beschikt over technisch en inhoudelijk goed (werkende) hard- en software.
De leerkrachten en leerlingen loggen in via het Rathoportaal. Zo hebben zij op een veilige wijze toegang tot de
software en ICT-programma’s.
Onze ambities zijn:
1. De leerkrachten beschikken over voldoende ICT-kennis en -vaardigheden. Alle teamleden zijn voldoende
geschoold om ICT toe te passen bij zowel kennisoverdracht als kennisconstructie.
2. De leerlingen gebruiken ICT om in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces te krijgen
(actief leren).
3. De school beschikt over een Internetprotocol en een protocol Social Media.
4. De school doet onderzoek naar een leerlijn Programmeren in de onderbouw.

Engels

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 nieuw
gekozen methode in schooljaar 2019-2020 Take it easy wordt vanaf groep 5 aangeboden.

Onze ambities zijn:
1. Vanaf groep 5 besteden we structureel aandacht aan de Engelse taal (Take it easy);
2. Leerlingen oefenen vaardigheden op het gebied van luisteren en spreken, lezen en schrijven; 
3. Leerlingen leren op een ongedwongen manier omgaan met de Engelse taal; 
4. De implementatie van de methode wordt begeleid door de werkgroep Engels. Indien nodig wordt een specialist van
de methode geraadpleegd. 
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Leertijd

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 proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we voldoende
leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken.

Onze ambities zijn:
1. De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd);
2. De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften.

Pedagogisch-didactisch handelen

Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij 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. 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.

Binnen het team zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop we gevolgen verbinden aan het gedrag van kinderen
en op welke manier we als collega’s met elkaar omgaan. Ons pedagogisch handelen komt tot uiting in onze
kernwaarden: teamgeest, respect, ontwikkelingsgericht/professioneel, transparant en samenwerkingsgericht. Er wordt
structureel aandacht besteed aan onze vier schoolregels. De pedagogische identiteit hebben we vastgelegd in een
beleidsdocument.(zie bijlage)

Ons didactisch handelen hebben we vastgelegd in een kwaliteitskaart (zie bijlage  Uitgangspunten bij het didactisch
handelen zijn het activerende directe instructiemodel (6 fasemodel), coöperatief en bewegend leren. Hierbij werken
we doelgericht. Leerlingen worden actief betrokken bij het maken van (persoonlijke) leerdoelen en (zelf)evaluatie.
Leerkrachten differentiëren in instructie, verwerking, tempo, belangstelling. Vanaf groep 5 worden rekenen en
begrijpend lezen groepsdoorbrekend aangeboden.

Onze ambities zijn:   
1. De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving;
2. De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om [kennen de leerlingen] volgens de kernwaarden;
3. De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken en problemen oplossen;
4. De leerkrachten werken vanuit kerndoelen, leerlijnen en leerdoelen;
5. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus;
6. Het beleidsplan pedagogische identiteit wordt opnieuw tegen het licht gehouden .

Afstemming

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW) en hebben dit uitgewerkt in groepsplannen. Daarin staan de doelen en de
werkwijze van de basisvakken beschreven.

In het groepsplan onderscheiden we de basisgroep (aanpak 2), de groep die extra verdieping en uitdaging
aangeboden krijgt (aanpak 3) en de groep die behoefte heeft aan herhaling en de verlengde instructie (aanpak 1). Er
wordt groepsoverstijgend en groepsdoorbrekend gewerkt met rekenen en begrijpend lezen in de groepen 5 t/m 8,
waardoor kinderen met een eigen programma kunnen aansluiten bij een groep passend bij hun niveau.

Alle leraren hebben per leerling een overzicht van de kenmerken van hun leerlingen, zoals de bevorderende factoren
en de belemmerende factoren. Op basis van die kenmerken, resultaatontwikkeling en ambities van leerlingen zijn de
onderwijsbehoeften (inclusief instructiebehoefte) bepaald en beschreven. De indeling van de kinderen in
instructiegroepen wordt bijgesteld als daar aanleiding voor is; bv. na een belangrijke toets of gesprek met kind/ouders.
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De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken en het niveau van de leerlingen in een
groep. De instructie wordt gegeven aan de hand van het model Activerende Directe Instructie. De leraren laten
leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren.

Ononderbroken ontwikkeling

De Olof Palme stelt haar leerlingen in staat hun talenten te ontwikkelen door zelf op ontdekking te gaan, te
onderzoeken en te ervaren. We maken dit mogelijk door een goede basiskennis mee te geven op het gebied van
rekenen en taal. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van de
kinderen. We sluiten aan bij het totaalpakket aan onderwijsbehoeften van de kinderen.

De Olof Palme creëert een rijke leer- en leefomgeving waardoor leren betekenisvol is. We sluiten met ons onderwijs
aan bij de doorgaande ontwikkeling van de kinderen: Onderwijs op maat en dus rekening houdend met de individuele
verschillen van kinderen. 
We zien onze school als een lerende organisatie waarin we van, met en door elkaar leren.

Onze leraren zorgen ervoor dat ze hun leerlingen goed kennen. Ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig door middel
van de gegevens van ‘Klimaatschaal’ en ‘SIGA’ (sociaal-emotioneel) en met behulp van het Cito-LVS in Esis
(cognitief). 
We werken opbrengstgericht. We vergelijken de uitkomsten van toetsen met onze (school)doelen. Waar nodig stellen
we het lesgeven en/of het aanbod bij. Waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. 

In onderstaand figuur staat onze zorgstructuur beschreven:

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke basisondersteuning we kunnen leveren en welke
extra ondersteuning.

De zorgstructuur

De leraar volgt de ontwikkeling van leerlingen voortdurend, maar formeel gebeurt dit tijdens de groepsbesprekingen
van de leraar en de intern begeleider, twee keer per schooljaar. De groepsbespreking verloopt met behulp van een
format, dat vooraf door de leerkracht wordt ingevuld, zodat er een effectieve groepsbespreking plaatsvindt.
Individuele leerlingen worden besproken wanneer de intern begeleider of de leerkracht vragen heeft over het verloop
van de ontwikkeling. Ook eventuele interventies en vervolgstappen worden besproken. Ouders (en zo mogelijk de
leerling) worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij dit proces, omdat we vinden dat ouders en kinderen
een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de schoolontwikkeling.
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De zorg voor leerlingen: Zorg en begeleiding

We willen dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. We werken als basis in
leerstofjaarklassen, wat structuur en veiligheid biedt. De Olof Palme heeft als doel om binnen de basisondersteuning
zoveel mogelijk aan de onderwijsbehoeften van ieder kind tegemoet te komen. Omdat we te maken hebben met
verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Leerkrachten werken met de
kinderen individueel of in een heel klein groepje tijdens het zelfstandig werken. Op die momenten is de klas aan het
werk met hun eigen weektaak. Om de basisondersteuning te versterken werken we groepsdoorbrekend in de
groepen 5 tot en met 8. Door middel van het groepsdoorbrekend werken hebben we de mogelijkheid gecreëerd om
kinderen op eigen niveau te plaatsen en te begeleiden. Kinderen die een uitgebreidere of andere instructie nodig
hebben worden meer bij de hand genomen. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen een compact
programma en aangepast werk.

De ambulant begeleider en de lerarenondersteuner kunnen extra zorg bieden aan de leerkracht en leerling. We
bieden kinderen, zoveel als nodig en mogelijk, aangepaste programma’s aan. We laten het kind succes ervaren t.a.v.
hun eigen leertraject.

We werken vanuit een zorgstructuur waarbij leer- en gedragsproblemen tijdig worden gesignaleerd en planmatig
worden aangepakt.

De intern begeleider heeft een coördinerende/ begeleidende taak. De directie heeft een motiverende en
controlerende taak.

Passend onderwijs:

Wij bieden voor zo veel mogelijk leerlingen passend onderwijs, waarbij ‘thuis nabij onderwijs’ het uitgangspunt is. Als
we onze grenzen van mogelijkheden qua passend onderwijs naderen, gaan we in gesprek met betrokkenen en
deskundigen van het samenwerkingsverband. Op de Olof Palme hebben we 6 keer per jaar een spreekuur met de
orthopedagoog van Samenwerkingsverband Langstraat Heusden, Altena waarin de ontwikkeling van kinderen of een
groep kinderen centraal staat.

Passend onderwijs op de Olof Palme is mogelijk zo lang de individuele leerling zich competent, autonoom en veilig
voelt. Daarnaast moeten de andere kinderen en leerkrachten niet bedreigd worden in hun veiligheid en ontwikkeling.

Passend onderwijs start al bij de aanmelding van een leerling. Tijdens het intakegesprek wordt bepaald of de Olof
Palme de juiste onderwijsplaats is voor de aangemelde leerling. Mocht dat niet het geval zijn, dan gaat de school
samen met de ouders op zoek naar een beter passende schoolsetting.

Tijdens de gehele schoolcarrière van het kind op de Olof Palme houden we goed contact met het kind en met de
ouders om de ontwikkelingsbehoeften te peilen en af te stemmen op ieders mogelijkheden. Leerkrachten hebben
minstens 2 keer per jaar overleg met de intern begeleider om de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling te
bespreken in kader van mogelijke extra ondersteuningsbehoeften voor de leerkracht en/of de groep en/of het kind.

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning we kunnen bieden.

Gelden van het samenwerkingsverband worden ingezet om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te
ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit kan in de vorm van lichte arrangementen, afgegeven door de deskundige
bevoegd gezag van Scala (DBG), of van een zwaar arrangement, afgegeven door de toelaatbaarheid- en
adviescommissie (TAC). In een ontwikkelingsperspectief wordt de ondersteuning gepland en gemonitord.

Als de school van mening is dat er voor het kind een beter passende onderwijsplaats gezocht moet worden, dient de
school een verzoek voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het S(B)O in. De TAC beslist of het kind een TLV
krijgt.
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De onderwijsbehoeften van de leerlingen

Veel van de keuzes die wij maken op school zijn erop gericht om de basisondersteuning op een zo hoog mogelijk plan
te krijgen, zodat de leerlingen zorg op maat krijgen. Dat doen wij door:
• Het hanteren van methodes die de mogelijkheid bieden om te differentiëren.
• Te differentiëren op instructiebehoefte. Per vakgebied wordt gekeken welk instructieniveau bij de leerling past;
intensief, gemiddeld of meer uitdaging. Vanaf groep 5 werken we groepsdoorbrekend tijdens de lessen rekenen en
begrijpend lezen; dan zitten de kinderen met een vergelijkbare instructiebehoefte per leerjaar bij elkaar.
• Extra instructietijd te creëren tijdens zelfstandig werken in de groep (weektaak). De leerkracht geeft in de klas extra
instructie/ ondersteuning aan de leerlingen die dat nodig hebben.
• Het organiseren van klassenconsultaties door de interne begeleiders en directie. Interne begeleiders en directie
geven feedback over het omgaan met verschillen binnen de groep.
• Collegiale consultatie, intervisie en observaties te organiseren; leerkrachten leren van en met elkaar.

Op onze school wordt de extra zorg en ondersteuning in principe binnen de eigen groep gegeven door de
groepsleerkracht. De groepsleerkracht kent de leerlingen het beste en weet welke onderwijsbehoeften prioriteit
hebben. In overleg met de intern begeleider kan de school expertise benutten van de ambulant begeleider of een
aanvraag doen voor een licht of zwaar arrangement.

Wij gebruiken het CITO leerlingvolgsysteem als onafhankelijk toetsinstrument om een helder beeld te krijgen waar de
leerlingen zitten in hun ontwikkeling. Er wordt zorgvuldig gekeken welke leerstof en instructievorm het beste aansluit
bij het niveau van het kind. Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, is het streven ze de kerndoelen te laten
behalen, zoals beschreven door het ministerie van onderwijs. Wanneer dit niet haalbaar is, zal er in overleg met de
ouders (en eventueel de leerling) het aanbod aangepast worden d.m.v. uitdagende maar haalbare doelen.

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te meten, maken we gebruik van de klimaatschaal en SIGA. Deze zijn Cotan
gecertificeerd. Aan de hand van deze gegevens wordt gekeken welke onderwijsbehoefte het kind en/of de klas heeft
op sociaal-emotioneel gebied.

Het onderwijsontwikkelingsperspectief (OPP)

Voor leerlingen die een zwaar arrangement hebben stelt de school een OPP op.
Het OPP bevat de toelichting hoe de school toe wil komen aan de specifieke onderwijsbehoeften en schooldoelen van
de leerling. Door het intensiveren van het aanbod, de tijd en/of de instructie proberen we leerlingen zo lang als
verantwoord is bij de groep te houden. Lukt dat niet dan krijgt het kind een eigen leerlijn. Op Scalaniveau is de
procedure “eigen leerlijn” beschreven.

Beleid meer- en hoogbegaafde leerlingen 
Op schoolniveau hebben we naast de zorg voor de leerlingen die achter blijven in ontwikkeling ook extra aandacht
voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Voor leerlingen die meer aankunnen dan de basisstof, passen de leerkrachten in de groepen het compacten en
verrijken toe. De kinderen gaan versneld door de basisstof. Er is op school voldoende verrijkingsmateriaal aanwezig
(fysiek en digitaal) om een passend aanbod voor deze leerlingen in de groepen te creëren. Hierbij wordt steeds
gekeken naar de behoeften van het individuele kind. Samenwerking blijft ook bij leerlingen die meer complexe leerstof
kunnen verwerken van belang.

In groep 1-3 worden Levelspellen ingezet om deze jonge kinderen uit te dagen. Vanaf groep 4 kunnen kinderen in
een reken- of taalplusgroep geplaatst worden. Deze kinderen krijgen dan een specifiek onderwijsaanbod. Ze werken
vooral met de methode “Levelwerk“. De ouders worden ingelicht over de doelen en de inhoud. Na afloop van ieder
blok vinden er evaluatiegesprekken met de kinderen plaats. Levelwerk heeft school gerealiseerd met hulp van ouders.
Kinderen die een extra taal willen leren kunnen gebruik maken van het programma Rosetta Stone.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is gestart met ‘Plus in de klas’. Kinderen die daarvoor in aanmerking komen werken
een paar uur per week met extra uitdagende opdrachten o.l.v. een deskundige op meer- en hoogbegaafd gebied. Ook
tijdens weektaakmomenten werken deze kinderen aan Plus in de klas-opdrachten van die week. Mocht een kind nog
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meer uitdaging willen, kan de school Levelwerk allerlei inzetten.

Scala heeft voor hoogbegaafde kinderen een aparte school opgezet, genaamd Linus. Kinderen die aan de criteria van
plaatsing voldoen, kunnen daar naar toe.

Jeugdgezondheidszorg 

Het JGZ-team bestaat uit een jeugdarts en een sociaal-verpleegkundige. Het team wordt verder nog ondersteund
door een jeugdpsycholoog. De GGD ondersteunt, stimuleert en stuurt om gezondheidsproblemen te voorkomen.

Opvoeden doen we samen met ouders, waarbij samenwerking de sleutel tot succes is. In deze samenwerking staan
jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen voor hen klaar. De jeugdgezondheidszorg wil de zorgbehoefte van een kind
goed in beeld krijgen. Digitale vragenlijsten én de nauwe samenwerking met leerkrachten en begeleiders zorgen dat
we sneller de zorgleerlingen in beeld hebben en maatwerk kunnen leveren. Deze nieuwe werkwijze geldt voor alle
kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar. De digitale vragenlijsten gebruikt de GGD op twee momenten: bij kinderen in de
leeftijd van 5 tot 6 jaar en als ze in klas 2 van het voorgezet onderwijs zitten. Buiten het regulier overleg met de school
kan de leerkracht of ouder op eigen initiatief contact hebben met een arts of verpleegkundige van het JGZ-team. In de
regel zal de leerkracht de hulpvraag van de ouder mailen naar de jeugdarts, die vervolgens contact opneemt met de
betreffende ouder(s).

Bijlagen  1. Ondersteuningsplan samenwerkingsverband
               2. Schoolondersteuningsprofiel kbs Olof Palme

Toetsing

Op de Olof Palme maken we gebruik van methodegebonden toetsen en Cito-toetsen. De methodegebonden toetsen
geven een duidelijk beeld van de ontwikkeling van het kind en de groep per vakgebied. De normering van deze
toetsen is schoolbreed vastgesteld, uitgaande van de richtlijnen van de methode. De leerkracht past de instructie voor
een (deel van de) groep aan als dat wenselijk is.  

In de toetskalender staat beschreven wanneer we welke Citotoets afnemen. De toetsen worden afgenomen zoals
vermeld in de toetskalender van de Olof Palme. We houden ons aan de Cito-voorschriften.

De resultaten worden ingevoerd in Esis. Door de analyse van de toetsresultaten weten we of de kinderen, de groep
en de school naar wens en verwachting presteren. Aan de hand van de analyse van de methodegebonden toetsen en
Cito-toetsen bepaalt de leerkracht de instructiebehoefte.

Ouders krijgen de toetsresultaten van hun kind mee in de rapportmap met een begeleidend schrijven. Deze resultaten
worden besproken tijdens de rapportgesprekken. Vanaf groep 6 is de leerling aanwezig bij deze gesprekken. In de
jaarkalender staan de rapportgespreksmomenten vermeld.

In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (Cito). Ouders krijgen voor de kerstvakantie een voorlopig VO-
advies en in februari groep 8 een definitief schooladvies. De adviesprocedure hebben we beschreven in de
schoolgids.

De school heeft een eigen schoolnorm vastgesteld m.b.t. de referentieniveaus. Uitgangspunt hierbij is het nieuw
resultatenmodel. 
1. Voldoende leerlingen moeten IF halen (lezen, taalverzorging, rekenen)
2. Voldoende leerlingen moeten 1S halen (rekenen)
3. Voldoende leerlingen moeten 2F halen (lezen, taalverzorging)
De Olof Palme vindt de generieke norm ruim gesteld, en heeft een eigen schoolnorm vastgesteld.
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Niveau Vakgebied Norm Schoolnorm

1F Lezen 85% 95%

1F Taalverzorging 85% 95%

1F Rekenen 85% 93%

Niveau Vakgebied Norm Schoolnorm

2F Lezen 65% 70%

2F Taalverzorging 65% 55%

1S Rekenen 65% 65%

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 werken we opbrengstgericht: we beschikken over normen voor de eindtoets, de tussentoetsen en de
sociale resultaten. Twee keer per jaar maken de IB-ers een overzicht van de tussen- en eindresultaten en de
behaalde normen. Deze overzichten worden in het gehele team besproken. Op basis van een analyse stellen we
interventies vast.
(Parallel)leerkrachten analyseren Citotoetsen per leerjaar en bespreken gezamenlijk, indien nodig, interventies.

Voor een overzicht van de kengetallen (en de analyse ervan) verwijzen we naar het jaarverslag van de zorg en het
registratiesysteem ESIS. Het verslag bevat ons beleid m.b.t. de kengetallen over het laatste jaar, de evaluatie en de
voornemens voor het volgende jaar.

De resultaten worden gepubliceerd op de website en worden jaarlijks besproken met de directeur-bestuurder van
Stichting Scala. 
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Kwaliteitsindicatoren

1. De Olof Palme heeft kennis, houding en vaardigheden bij onderzoekend en ontdekkend leren als speerpunt in
haar ontwikkeling staan en opgenomen in haar visie

2. De Olof Palme biedt leerlingen en medewerkers hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

3. De Olof Palme is gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen.

De Olof Palme heeft geschoolde coördinatoren voor rekenen, taal, onderzoekend en ontdekkend leren, die
samen met hun werkgroepen de doorgaande lijn monitoren en inzichten in nieuwe ontwikkelingen
onderzoeken. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

5. De Olof Palme biedt de leerlijnen zoveel mogelijk geïntegreerd aan

6. De Olof Palme daagt haar leerlingen uit om op eigen niveau optimale resultaten te halen op cognitief, sociaal-
emotioneel, motorisch

De Olof Palme heeft 3 vakleerkrachten lichamelijke opvoeding, die de kinderen uitdagen en plezier bijbrengen
om levenslang te bewegen. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP4 - (Extra) ondersteuning

8. De Olof Palme werkt samen met ouders en, indien nodig, met externe ondersteuners, om optimale ontwikkeling
van haar leerlingen mogelijk te maken.

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
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Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie BM januari 2020 - OP1: Aanbod 3,49

Zelfevaluatie BM januari 2020 - OP2: Zicht op ontwikkeling 3,61

Zelfevaluatie BM januari 2020 - OP3: Didactisch handelen 3,58

Zelfevaluatie BM januari 2020 - OP4: (Extra) ondersteuning 3,51

Zelfevaluatie BM januari 2020 - OP8: Toetsing en afsluiting 3,97

Zelfevaluatie BM januari 2020 - OR1: Resultaten 3,65

Zelfevaluatie BM januari 2020 - OR2: Sociale en maatschappelijke competenties [geen
wettelijke eisen]

3,6

Zelfevaluatie BM januari 2020 - OR3: Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] 3,56

Zelfevaluatie BM januari 2020 - SK2: Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] 3,64

20190318 Thema Didactisch handelen - Didactisch Handelen 3,32

20170118 Quickscan team - Afstemming 3,4

20170419 Quickscan team - Handelingsgericht werken op schoolniveau 3,55

20180207 Quickscan Team - Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten) 3,49

20180207 Quickscan Team - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,25

20180207 Quickscan Team - 21st Century Skills 3,12

20180419 Quickscan Team - De best presterende leerlingen - Talentontwikkeling 3,11

20200520 Quickscan Team mei 2020 - Aanbod (actief) burgerschap en (sociale) integratie
(Themaonderzoek)

3,23

20200520 Quickscan Team mei 2020 - Taalleesonderwijs (Themaonderzoek) 3,55

20200520 Quickscan Team mei 2020 - Wetenschap en Techniek (Themaonderzoek) 2,56

20200520 Quickscan Team mei 2020 - Opbrengstgericht werken 3,7

20200520 Quickscan Team mei 2020 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
(Themaonderzoek)

3,1

20190318 Thema Didactisch handelen - Didactisch Handelen 3,32

20200520 Quickscan Team mei 2020 - Aanbod (actief) burgerschap en (sociale) integratie
(Themaonderzoek)

3,23

20200520 Quickscan Team mei 2020 - Taalleesonderwijs (Themaonderzoek) 3,55
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Aandachtspunt Prioriteit

De school voorziet in een breed aanbod in Techniek gericht op de verwerving van kennis,
inzicht vaardigheden en houdingen (aanbod)

gemiddeld

De leraren geven de leerlingen feedback over hun leren met ICT (onderwijsleerproces) gemiddeld

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

De school biedt leerlingen kennis aan over de verschillende culturen die in Nederland
aanwezig zijn, met de daarbij behorende waarden en normen

gemiddeld

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen hun creativiteit ontwikkelen gemiddeld

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen digitaal geletterd zijn gemiddeld

De Olof Palme heeft een registratie-/ observatiesysteem voor de gr. 1-2, dat aan de
nieuwste inzichten van de inspectie voldoet.

gemiddeld

Onze heldere didactiek met het 6 fasenmodel, activerende didactiek middels coöperatief en
bewegend leren en differentiatie in 2 of 3 aanpakken is blijvend verankerd in onze school.

gemiddeld

Op onze school is onderzocht of het een meerwaarde is dat zij voor talentontwikkeling naar
een geregistreerde talentenfluisteraarschool wil groeien. Bij positief antwoord zal zij een
vervolgtraject starten.

gemiddeld

Techniek en Wetenschap: Wij hebben een document waarin de doorgaande leerlijn techniek
en wetenschap is opgenomen

gemiddeld

Wij hebben een samenhangend plan met als onderdelen: de doorlopende leerlijn ICT voor
de leerlingen, de minimale vaardigheden voor het personeel (professionalisering),
infrastructuur, software, interne en externe samenwerking (Scala, fa. Ratho).

gemiddeld

Bijlagen

1. 20180529 Ondersteuningsplan samenwerkingsverband
2. 20200419 Schoolondersteuningsprofiel Olof Palme
3. 20200713 Aanschaf bronnen en methodes vakgebieden
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10 Personeelsbeleid
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.  

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.   

De 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.  
Scala wil dat haar medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling. Door autonomie aan
de medewerker te geven, de professionele groei te stimuleren en de verbinding met de medewerker aan te gaan,
hoopt Scala een goed klimaat neer te zetten waarin ontwikkelgesprekken plaats kunnen vinden. Het geven van
feedback en zelfreflectie wordt een automatisme in ons handelen met als doel om zo steeds verder in ontwikkeling te
komen en hiermee de kwaliteit van het primaire proces, het verzorgen van onderwijs, te borgen of te verhogen. Er
dient een constante dialoog opgestart te worden tussen de leidinggevende en collega’s om zo de feedbackcultuur te
versterken en de verwachtingen naar elkaar uit te spreken wat we nodig hebben voor onze eigen ontwikkeling.
Door eerlijk te zijn in verwachtingen van elkaar, afspraken, consequenties en doelstellingen wordt er een klimaat
gecreëerd van wederzijds vertrouwen en weet een medewerker welke ontwikkelingen ondernomen kunnen worden
om zo de doelstellingen van zichzelf, de school en de stichting te realiseren.
Met ingang van schooljaar 2020-2021 start Scala met de ontwikkelgesprekken, de PGMR heeft op 16 juni 2020
instemming gegeven voor de notitie “Het Ontwikkelgesprek”. Centraal in de cyclus van het ontwikkelgesprek staat de
constante dialoog tussen de medewerker en de leidinggevende in relatie tot het ontwikkelen en verbeteren van
prestaties en het welbevinden en het versterken van de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij wordt het bewijs van
“anders vasthouden” ingezet en wordt er minder via formele werkwijze en formulieren vastgelegd, maar meer in
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notitievorm. Waarin deze notities gemaakt worden is niet zo van belang (in OneNote of Cupella of Hr2Day of in Word),
zolang de informatie maar bij de leidinggevende, de medewerker en P&O terecht komt en gekoppeld is aan het
dossier van de medewerker.
De gesprekkencyclus is als volgt:
0. Start van het ontwikkelgesprek;
1. 1ste Feedbackgesprek;
2. 360 graden feedbackgesprek;
3. Bijstelling ontwikkeldoelen vanuit het ontwikkelgesprek;
4. 2de Feedbackgesprek;
5. Evaluatie van de doelen uit het ontwikkelgesprek 2.
De tijdspanne van de cyclus beslaat maximaal twee (school)jaren.
De notitie “Het Ontwikkelgesprek” is voor alle medewerkers beschikbaar op het medewerkersportaal in Sharepoint,
het digitale communicatieplatform.

Professionele cultuur

De Olof Palme werkt toe naar een Academische Opleidingsschool. Het belangrijkste kenmerk van een academische
opleidingsschool is het versterken van de onderzoekscultuur in de school door met elkaar in gesprek te gaan over
onderwijsinhoud. Om de dialoog en onderzoekende houding van De Olof Palme in kaart te brengen ( 0-meting) is een
ontwikkelscan (5 fasen met 8 aspecten) ingevuld door het management, bouwcoördinatoren en basisschoolcoach.
Vanuit de scanuitslag wordt een vertaling gemaakt naar mogelijke ontwikkeldoelen. We werken daarbij planmatig aan
schoolontwikkeling en het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs, onderbouwd vanuit de literatuur en door
informatie in te winnen bij andere scholen en/of collega’s. Om dit goed gestalte te geven werkt de Olof Palme met
LIO- studenten in onderzoeksgroepen. Indien inhoudelijke werkgroepen de opdracht krijgen om een nieuwe methode
te kiezen passend bij onze schoolvisie, worden daaraan vooraf de nieuwste inzichten omtrent betreffend vakgebied
onderzocht.
De voorzitters van de werkgroepen OOL, werkgroep expressie en ICT overleggen structureel met het MT. Op deze
manier kan op een onderbouwde manier aan schoolontwikkeling gewerkt worden en maken we kritische keuzes waar
we voor staan. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het leren van en met elkaar, waarbij structureel collegiale
consultatie en klassenbezoek wordt ingepland.

Bekwaamheidsdossier

Elke leerkracht bouwt een bekwaamheidsdossier waarmee hij laat zien hoe hij zich professioneel heeft ontwikkeld. De
leerkracht maakt daarbij gebruik van vier kritische handelingen en competenties opgesteld door het POS:
1. Pedagogisch handelen in klassensituaties
2. Omgaan met verschillen tussen leerlingen
3. Ondernemerschap in educatief partnerschap
4. Leren en werken in een professionele leergemeenschap
Ontwikkelpunten worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Het bekwaamheidsdossier wordt
door de leerkracht digitaal bijgehouden. Leerkrachten houden hun bekwaamheidsdossier actueel in Cupella.

De directeur is een geregistreerde vakbekwame schoolleider

Begeleiding

Op onze basisscholen werken leerkrachten die vakbekwaam zijn. Startende leerkrachten en zij-instromers (L10 en
L11 trede 1 tot en met trede 3) worden begeleid en volgen tot het niveau van de basis bekwaam leerkracht
leernetwerken. 
Het leernetwerk voor startende leerkrachten en zij-instromers hebben een verplichtende karakter voor de startende
leerkracht en de zij-instromer, in deze leernetwerken worden een aantal thema’s behandeld waar je als beginnende
leerkracht mee te maken krijgt. Hiervoor hebben de startende leerkrachten en zij-instromers een extra budget van 40
uur (bij 1 fte) aanvullend gekregen op hun uren voor duurzame inzetbaarheid, artikel 8a.5 cao-PO .

Startende leerkrachten en zij-instromers nemen deel aan vijf leernetwerkbijeenkomsten onder begeleiding van een
starterscoach en een basisschoolcoach verdeeld over het schooljaar. De inductiefase van de startende leerkracht
wordt afgesloten met een assessment door opgeleide assessoren, gerelateerd aan de competenties basis bekwaam.
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Hiervoor leveren startende leerkrachten een portfolio aan, waarin zij bewijzen aanleveren voor de acht competenties,
conform de afspraken binnen het Partnerschap Opleiden in de School, regio Den Bosch.

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 afspraken gemaakt over het aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd
voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken. Deze worden schriftelijk vastgelegd in de
zogenaamde jaartaakbrief.

Scholing

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.

Mobiliteitsbeleid

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
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.
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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.

Kwaliteitsindicatoren

1. Het gedachtengoed van HBM (Human Being Management) is uitgangspunt m.b.t. duurzame inzetbaarheid van
de medewerkers.

2. De Olof Palme is hard op weg om door te groeien naar een Academische Opleidingsschool

3. De leerkrachten worden gefaciliteerd om klassenbezoeken af te leggen en beeldmateriaal te bespreken.

4. De leerkrachten van de Olof Palme werken vanuit visie, hebben een onderzoekende houding en staan open
voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

5. De basisschoolcoach begeleidt de studenten en mentoren op effectieve wijze.

6. De huidige gesprekkencyclus wordt, indien de ontwikkeling normaal verloopt, vervangen door
ontwikkelgesprekken.

7. Het taakbeleid en bekwaamheidsdossier wordt beheerd in Cupella.

8. Nieiuwe leerkrachten voelen zich welkom en worden structureel begeleid door een toegewezen mentor en
interne begeleiders.

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst Opleiden in de school 2019 - Organisatie 3,58

Vragenlijst Opleiden in de school 2019 - Begeleiding 3,55

20190517 Quickscan IB/KT - Beroepshouding 3,46

20190517 Quickscan IB/KT - Schoolleiding 3,54

Aandachtspunt Prioriteit

De ICT-scholingsdoelen voor het personeel zijn bepaald. Leerkrachten scholen zich bij op
de scholingsdoelen die nog niet behaald zijn.

gemiddeld
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11 Organisatiebeleid
De schoolleiding

Onze school is een van de 14 scholen van Stichting Scala. De directeur geeft, onder eindverantwoordelijkheid van de
algemeen directeur van Stichting Scala, leiding aan de school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directeur wordt bijgestaan door een MT-lid, die voor
0,5 gefaciliteerd is voor MT- taken, vier bouwcoördinatoren van de bouwen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 (taken), twee IB'ers.
Het MT-lid is tevens de ICT-coördinator. Het Kernteam wordt gevormd door de directeur, gefaciliteerd MT-lid, 1 IB' er
en de vier bouwcoördinatoren. De school heeft de beschikking over een oudervereniging en een MR. Op
stichtingsniveau is er een GMR.
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt
wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom zijn er jaarlijks studiedagen voor het hele team. Speerpunt is de
ontwikkeling van leraren naar nog betere leraren. Daarom leggen de directeur en de IB' ers klassenbezoeken af en
worden er gesprekken gevoerd. Ook voeren leerkrachten observaties uit bij elkaar a.d.h.v. leervragen en vindt er
collegiale consultatie en lesson study plaats. Dit om leraren van elkaar te laten leren .

Groeperingsvormen

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. In beginsel werken we niet met combinatieklassen. We
werken met parallelklassen. Dit betekent dat leerkrachten veel mogelijkheden hebben om elkaar te ondersteunen. We
proberen in de groepen zo weinig mogelijk met leerlingen te schuiven, om de veiligheid in de groep te waarborgen.
Soms wordt de indeling gewijzigd op basis van onderwijsbehoeften van de leerlingen. We zorgen ervoor dat er een
balans is tussen de groepen; niet alle kinderen met veel ondersteuningsbehoeften in dezelfde groep. De lessen
worden voor een groot gedeelte in de groep aangeboden aan de leerlingen. Bij de vakken, rekenen en begrijpend
lezen werken we vanaf de groepen 5 groepsdoorbrekend. Kinderen kunnen dan op eigen niveau instructie volgen.

Lestijden

De Olof Palme start in 2020 met de overgang naar het Hoorns model. Na de vier overgangsjaren werken alle groepen
940 uur.

Op onze school hanteren we de volgende lestijden voor groep 1 t/m 8: we starten ’s morgens om 8.30 uur en lunchen
tussen 11.45 en 13.00 uur. ’s Middags is er les van 13.00 – 15.15 uur. Op woensdag zijn de tijden: 08.30 – 12.30 uur. 

De groepen 1 t/m 4 zijn nagenoeg om de week op vrijdagmiddag vrij.

Door het Covid 19 virus hebben alle scholen binnen Scala een continurooster tot 1 januari 2021. De Olof Palme van
8.30-14.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Schoolklimaat

Gelet op het schoolklimaat, vinden we 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
samenwerken is. Onze school is een school die open staat voor ouders. De samenwerking met ouders geven wij
vorm middels de verwachtingsgesprekken aan het begin van het schooljaar waarbij ouders, leerkrachten en leerlingen
hun verwachtingen naar elkaar uitspreken. Gedurende het schooljaar informeren we ouders via nieuwsbrieven en
Social Schools en betrekken we ouders bij de dagelijkse gang van zaken. 

Veiligheid

In het kader van veiligheid beschikt de school over een geschoolde anti-pestcoördinator tevens aandachtsfunctionaris
(ASV). Zij is het eerste aanspreekpunt daar waar het gaat om pesten, zij coördineert het pestbeleid en zorgt voor de
actualisatie en uitvoer van het veiligheidsbeleid (zie Veiligheidsplan). Haar taken zijn vastgelegd in een functie-
omschrijving. De school waarborgt de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en leraren
(werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt (zie
Veiligheidsplan). 

Het welbevinden wordt twee keer per jaar via de klimaatschaal afgenomen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van
de kinderen wordt een keer per jaar in kaart gebracht via de SIGA- vragenlijst van de klimaatschaal. De uitslagen
bespreken de leraren met de interne begeleiders/ schoolleiding. Op basis daarvan worden zo nodig
handelingsplannen opgesteld op individueel of groepsniveau.  
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De leerkracht handelt incidenten af en de directeur en interne begeleider worden op de hoogte gehouden van de
stand van zaken. Als zaken niet op te lossen zijn door de leerkracht, worden de PMM-ers betrokken bij de
afhandeling. PMM en IB hebben 3 keer per jaar overleg over kinderen en gezinnen met specifieke, sociaal-emotionele
(onderwijs)behoeften.

Ouders worden tijdig geïnformeerd en/ of betrokken bij de aanpak van incidenten. (zie bijlagen stappenplan P.I. en
pestprotocol met "No blame" aanpak).  

Incidenten worden ook in het registratiesysteem ESIS geregistreerd.

Bijzondere incidenten en situaties bespreekt de school in het zorgadviesteam (ZAT); de GGD en
schoolmaatschappelijk werk zijn hierin vertegenwoordigd. Soms wordt in voorkomende gevallen de wijkagent
betrokken bij de afhandeling van klachten. 

Onze school beschikt over drie interne (tevens PMM' ers en ASV) en een externe vertrouwenspersoon. Een
leerkracht heeft in schooljaar 2016-2017 de cursus anti-pestcoördinator gevolgd en is binnen stichting Scala ingezet
voor workshops en advisering directeuren.  

De schoolgids informeert ouders over aspecten van sociale veiligheid. De school beschikt over 9 BHV-ers en 2
leerkrachten met een EHBO-diploma.

Om te controleren of leerlingen en leraren zich sociaal veilig voelen, bevraagt de school leerlingen jaarlijks en ouders
en leraren 1 x per twee jaar m.b.t. het aspect Sociale Veiligheid.  

Registraties

De school beschikt over een registratiesysteem: de teamleden registreren ongevallen en incidenten (met behulp van
een format). Een incident wordt geregistreerd als de aandachtsfunctionaris inschat dat het werkelijk een incident is, of
na een officiële klacht. De aandachtsfunctionaris analyseert jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de
leraren en stelt, in overleg met de directie en interne begeleiders, op basis daarvan verbeterpunten vast. De analyse
staat in het ARBO- jaarverslag.

Preventie

De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (de regels zijn m.n. gedragsregels: hoe
ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd en levend gehouden. De school beschikt
daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling
staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. We meten het welbevinden van de leerlingen via
de Klimaatschaal en de SIGA vragenlijst. Hierin kunnen we zowel de groepen als de leerlingen volgen in hun sociaal
emotionele ontwikkeling. Aanvullend kunnen er indien nodig specifieke vragenlijsten afgenomen.  

Samenwerking

Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is met name gericht op
informatie-uitwisseling over toekomstige leerlingen, organiseren van gezamenlijke activiteiten en routines 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 samenwerkingsverband en met zorgpartners. Ook hebben we een samenwerkingsovereenkomst met
de Fontys Den Bosch m.b.t. het begeleiden van studenten (zie www.partnerschapinopleiden.nl) Met medewerkers
van de GGD en Schoolmaatschappelijk werk vindt structureel overleg plaats over leerlingen met zorg. Tenslotte
werken we constructief samen met de gemeente.

Educatief Partnerschap

De Olof Palme vindt ouderbetrokkenheid zeer belangrijk. Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang,
omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: een optimale ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we
daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders essentieel om
het kind goed te kunnen begeleiden. Verwachting spreken we uit naar elkaar tijdens de verwachtingsgesprekken bij
aanvang van het schooljaar. De ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen middels twee
rapportages. De school heeft de intentie om met een meer ontwikkelingsgerichte rapportage te gaan werken, die
aansluit bij de visie van de school. 
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Uitstroom naar 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.
Het is van belang, dat het kind zich optimaal ontwikkelt om zo tot de juiste keuze voor het vervolgonderwijs te komen,
zodat het kind zich op die school gelukkig en thuis voelt. Onder die omstandigheden kan het kind het best presteren
en het einddiploma halen. De hele voortgang met betrekking tot de uitstroom is vastgelegd in een digitaal stappenplan
POVO (overleg Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) De resultaten van de leerlingen worden doorgaans aan de
basisschool gerapporteerd.

Heroverweging schooladviezen
Nadat de digitale uitslag van de Centrale Eindtoets (Cito) in mei beschikbaar is, vergelijken de leerkracht en de IB-er
het gegeven advies met de uitslag van de Centrale Eindtoets. Indien blijkt dat de uitslag hoger is dan het gegeven
advies dan wordt het advies van de betreffende leerlingen heroverwogen. Er kan door de school besloten worden het
advies aan te passen. Bij de heroverweging spelen met name de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding,
motivatie en de studiehouding van de leerling een belangrijke rol. Een mogelijke heroverweging wordt tijdens de
adviesgesprekken met de ouders en de betreffende leerling al besproken. Ligt de Eindtoetsscore onder het niveau
van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast.

Overdracht PO-VO
De overdracht naar de VO-school waar de leerlingen zijn aangemeld, vindt schriftelijk plaats. Voordat de leerlingen
definitief worden aangenomen op het VO vindt een warme overdracht plaats. Zeker in dit kader hechten wij veel
waarde aan een goed contact met de scholen waaraan we leerlingen leveren.

Privacy

Stichting Scala vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens en neemt haar
verantwoordelijkheid hierin. Stichting Scala beschikt over een privacyreglement. Afspraken zijn vastgelegd in een
handboek, dat voor alle medewerkers beschikbaar is op sharepoint, ons digitale platform. In dit handboek staat
beschreven hoe we omgaan met de privacy van onze leerlingen, leerkrachten en ouders. Wij maken daarbij altijd een
afweging tussen schoolbelang en het belang en de privacy van de betrokken personen. Er is een checklist voor
directeuren met jaarlijks terugkerende activiteiten in het kader van de AVG op school.
Bij aanvang van ieder schooljaar worden ouders gevraagd of zij toestemmen met het plaatsen van beeldmateriaal
(foto’s, filmpjes e.d.)op de website van de school en sociale media. Hiervoor is een standaard toestemmingsformulier
ontwikkeld. Deze toestemming kunnen ouders op elk moment intrekken of alsnog geven. De volledige privacy
toelichting staat op de website van onze school.
Op onze school wordt gewerkt met digitale leermiddelen. Hiervoor delen we verschillende uitgeverijen
persoonsgegevens van leerlingen en door het gebruik van de leermiddelen ontstaan er nieuwe persoonsgegevens
van leerlingen. Om er voor te zorgen dat de leveranciers van digitale leermiddelen zorgvuldig met deze
persoonsgegevens omgaan, sluit Scala op bestuursniveau verwerkersovereenkomsten. De lijst van leveranciers waar
verwerkersovereenkomsten mee zijn gesloten, staan op het AVG deel van de Sharepointpagina van Scala.

Voorschoolse voorzieningen

Stichting Scala heeft een bovenschools VVE beleid. We werken nauw samen met de peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven in de buurt. De samenwerking bestaat uit regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m.
doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding.
We onderhouden een goede relatie, voeren structureel overleg met de peuterspeelzalen en de instellingen voor
kinderopvang, waarvan wij leerlingen ontvangen. Er is in alle gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van
een overdracht. Afhankelijk van het kind vindt er een koude (papier of digitaal) of warme (mondeling overleg)
overdracht plaats.

Bijlage: VVE- cluster
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Opvang op school

Onze school beschikt over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse opvang: de school is vanaf 7.30 uur
open voor leerlingen (en ouders). De tussenschoolse opvang is ondergebracht in een stichting TSO. De naschoolse
opvang op onze school is tot 18.30 uur open. Momenteel hebben we te maken met een aantal aanbieders van
naschoolse opvang, waarvan MIKZ de grootste aanbieder is.

Kwaliteitsindicatoren

De Olof Palme kenmerkt zich door een veilig en prettig schoolklimaat 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

De Olof Palme heeft een gecertificeerde aandachtsfunctionaris, die ook binnen de stichting haar expertise
deelt. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK1 - Veiligheid

Binnen de parallelgroepen 5 t/m 8 wordt gewerkt met groepsdoorbrekend werken in de drie aanpakken bij
rekenen en begrijpend lezen. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Binnen de groepen 4 t/m 8 worden bij het onderzoekend en ontdekkend leren de talenten van de leerkrachten
ingezet bij de voorbereiding en/of uitvoering van de workshops. Workshops worden groeps- en/of
bouwdoorbrekend uitgevoerd. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

5. De Olof Palme heeft een heldere organisatiestructuur en beslissingscultuur vastgelegd in een document.

6. De school heeft een taal-, reken-, ICT- en OOL-coördinator, die de doorgaande lijnen en afspraken binnen het
team bewaken en samen met hun werkgroepen onderzoek doen naar nieuwe ontwikkelingen / inzichten.

7. De inhoudelijke werkgroepen werken ieder jaar met plannen van aanpak die geëvalueerd worden.

8. Directie en basischoolcoach onderhouden nauwe contacten met Fontys FHKE en Partnerschap in Opleidenen.
Ze bezoeken structureel de studiedagen van deze organisaties.

9. De Olof Palme heeft nauwe contacten met VO

10. De Olof Palme heeft structureel overleg met voor- en vroegschoolse voorzieningen, van wie ze toekomstige
leerlingen ontvangt

De Tussenschoolse Opvang is geauditeerd en mag zich voorbeeldschool TSO noemen (gouden ster) 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking

12. De Olof Palme heeft betrokken ouders, MR en OV.

13. De privacy van personeel en leerlingen is vastgelegd in een Scalabreed AVG document;

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie BM januari 2020 - KA2: Kwaliteitscultuur 3,54

Zelfevaluatie BM januari 2020 - OP6: Samenwerking 3,74

Zelfevaluatie BM januari 2020 - OR3: Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] 3,56

Zelfevaluatie BM januari 2020 - SK1: Veiligheid 3,87

Zelfevaluatie BM januari 2020 - SK2: Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] 3,64

Bijlagen

1. 20190716 Organisatiestructuur Olof Palme
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12 Financieel beleid
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
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
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jaarverslag. Controle vindt plaats door de accountant.   

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
gemeente.  
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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.  
 
 

Begroting(en)

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;  
• ervaringscijfers lopend jaar en voorgaande jaren;  
• aanvullende wensen, projecten, beleidsuitgangspunten;  
• programma´s van eisen uit de bekostiging.   
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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.   

Kwaliteitsindicatoren

1. De financiën worden bovenschools beheerd

2. De Olof Palme overlegt met het team over de besteding van de werkdrukgelden

3. De schoolleiding beheert de financiële middelen effectief, doelmatig en rechtmatig
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Beoordeling

Er worden kwartaalrapportages opgesteld. Jaarlijks vindt er een gesprek plaats met de financieel medewerker over de
te besteden gelden.

Aandachtspunt Prioriteit

Vernieuwing speelplein gemiddeld
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13 Kwaliteitszorg
Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende
beleidsterreinen) en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en
cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze
kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers
competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we
dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.
Nagenoeg alle scholen van Scala werken met het kwaliteitszorgsysteem WMKPO van Cees Bos.

Ook de bestuursmodule WMKBM wordt gebruikt om de kwaliteit stichtingsbreed te meten. Door het gebruik van de
bestuursmodule kan er op een adequate manier worden gemonitord.

In de afgelopen schoolplanperiode zijn er interne audits afgenomen en wordt er vanaf schooljaar 2016-2017 nog
intensiever samengewerkt omdat de directeuren in clusters zijn gaan werken. (zie bijlage directievoering 2.0,
20160524).

In schooljaar 2018-2019 heeft er een themaonderzoek didactisch handelen plaatsgevonden door inspectie.

Quick Scan

De Quick Scan Kwaliteitszorg (WMK-PO) is met een kleine aanpassing in onze meerjarenplanning (zie schoolplan
2016-2020) afgenomen in april 2017 onder Interne Begeleider/ Kernteam en in februari 2018 onder het team.  

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

20170419 Quickscan MT/IB - Kwaliteitszorg 3,65

20170419 Quickscan MT/IB - Kwaliteitszorg 3,47

20180207 Quickscan Team - Kwaliteitszorg 3,47

Vragenlijst leraren

De laatste vragenlijst sociale veiligheid voor Leraren (WMK) is afgenomen februari 2020. 35 van de 47 respondenten
hebben de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 74%, een uitstekend resultaat.
De gemiddelde score is een 8,9 voor:
Ik voel me veilig op school 8,9;
Ik heb het naar mijn zin op school 8,9.

Beoordeling

De vragenlijst (tevredenheid) voor leraren wordt 1x per twee jaar afgenomen conform de meerjarenplanning (WMK).

Twee aandachtspunten scoren net rood: 
Ik durf er iets van te zeggen als anderen een negatieve invloed hebben op mijn welbevinden (2,74)
Ik durf er iets van te zeggen als iemand bij anderen zorgt voor een verminderd gevoel van welbevinden (2,97)

Dit onderwerp wordt meegenomen bij het doorontwikkelen naar academische opleidingsschool, en in de
ontwikkelgesprekken.
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Omschrijving Resultaat

20200221 Sociale Veiligheid Personeel - Veiligheidsbeleving 3,88

20200221 Sociale Veiligheid Personeel - Het optreden van de directeur/collega’s 3,8

20200221 Sociale Veiligheid Personeel - Mijn eigen opstelling 3,24

20200221 Sociale Veiligheid Personeel - Welbevinden 3,5

20200221 Sociale Veiligheid Personeel - Fysieke veiligheid 4

20200221 Sociale Veiligheid Personeel - Sociale veiligheid 3,98

20200221 Sociale Veiligheid Personeel - Psychische veiligheid 3,95

20200221 Sociale Veiligheid Personeel - Materiële zaken 3,9

Vragenlijst sociale veiligheid - Veiligheidsbeleving 3,73

Vragenlijst leerlingen

De vragenlijst tevredenheid is afgenomen in maart 2019 en de sociale veiligheid voor Leerlingen (WMK) is afgenomen
in februari 2020. De vragenlijsten zijn gescoord door de leerlingen van groep 5 t/m 8. De responspercentages waren
respectievelijk 95% en 93%.

Aandachtspunten bij de tevredenheidsvragenlijst zijn:
Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken (2,60)
De juf/ meester besteedt aandacht aan muziek (2,43)
De juf/ meester laat ons zelf werk kiezen (2,24)

Bij de vragenlijst sociale veiligheid zijn de leerlingen gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school. Gemiddelde
score: 8,8  
Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer 8,9
Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer 8,7

Onze leerlingen zijn ook betrokken bij de sociale veiligheid van de school: leerlingen van de groepen 7 en 8 zitten in
de “Vraag maar raak”-club waar ze gezamenlijk zaken bespreken omtrent sociaal- emotionele ontwikkeling en
preventie pesten en machtsmisbruik. De antipestcoördinator  is hierbij betrokken. Onze intentie is om met deze club
door te groeien naar een leerlingenraad.

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

20200221 Sociale Veiligheid Leerlingen - Veiligheidsbeleving 3,7

20200221 Sociale Veiligheid Leerlingen - Het optreden van de leraar 3,49

20200221 Sociale Veiligheid Leerlingen - De opstelling van de leerling 3,46

20200221 Sociale Veiligheid Leerlingen - Welbevinden 3,55

20200221 Sociale Veiligheid Leerlingen - Fysieke veiligheid 3,75

20200221 Sociale Veiligheid Leerlingen - Sociale veiligheid 3,74

20200221 Sociale Veiligheid Leerlingen - Psychische veiligheid 3,81

20200221 Sociale Veiligheid Leerlingen - Materiele zaken 3,77

20190320 Sociale veiligheid leerlingen - Kwaliteitszorg 3,02

20190320 Sociale veiligheid leerlingen - Leerstofaanbod 3,28

20190320 Sociale veiligheid leerlingen - Leertijd 3,31

20190320 Sociale veiligheid leerlingen - Pedagogisch Handelen 3,55

20190320 Sociale veiligheid leerlingen - Didactisch Handelen 3,58

20190320 Sociale veiligheid leerlingen - Afstemming 3,51

20190320 Sociale veiligheid leerlingen - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,09

20190320 Sociale veiligheid leerlingen - Schoolklimaat 3,33

20190320 Sociale veiligheid leerlingen - Ondersteuning leerlingen 3,48

20190320 Sociale veiligheid leerlingen - Opbrengsten 3,3

20190320 Sociale veiligheid leerlingen - Sociale veiligheid 3,65

20190320 Sociale veiligheid leerlingen - Incidenten 3,6

Vragenlijst ouders

De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen in juni 2019. De vragenlijst is gescoord door 101 van de 460 ouders
van de school. Het responspercentage was 22%. Dat is laag.
We kunnen geen echte conclusies trekken uit de resultaten:
Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school 2,03
Ik word goed geïnformeerd over de gang van zaken op school 2,90

De ouders zijn betrokken bij de kwaliteitszorg van de school via de de MR; De school heeft de intentie om een
klankbordgroep op te richten met ouders, die tweemaandelijks bij elkaar komt. Daarnaast zal de school via onze
Nieuwsbrief twee keer per jaar een kwaliteitsnieuwsbrief versturen, waarop gereageerd kan worden. 

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

20190614 Tevredenheidsonderzoek ouders - Kwaliteitszorg 2,92

20190614 Tevredenheidsonderzoek ouders - Aanbod 3,14

20190614 Tevredenheidsonderzoek ouders - Tijd 3,07

20190614 Tevredenheidsonderzoek ouders - Pedagogisch Handelen 3,34

20190614 Tevredenheidsonderzoek ouders - Didactisch Handelen 3,34

20190614 Tevredenheidsonderzoek ouders - Afstemming 3,38

20190614 Tevredenheidsonderzoek ouders - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,34

20190614 Tevredenheidsonderzoek ouders - Schoolklimaat 3,23

20190614 Tevredenheidsonderzoek ouders - Zorg en begeleiding 3,04

20190614 Tevredenheidsonderzoek ouders - Opbrengsten 3,16

20190614 Tevredenheidsonderzoek ouders - Algemeen 3,17

20190614 Tevredenheidsonderzoek ouders - Sociale veiligheid 3,41

20190614 Tevredenheidsonderzoek ouders - Incidenten 3,18

20190614 Tevredenheidsonderzoek ouders - Eindcijfer 3,13

Meerjarenplanning

Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg van de school. Daarin opgenomen zijn de
afname van de Quick Scan, de vragenlijsten etc. (zie bijlage). Met behulp van die planning plegen we systematische
kwaliteitszorg. Op basis van de uitslagen van de diverse instrumenten voor kwaliteitszorg stellen we (als team)
actiepunten vast die worden opgenomen in ons jaarplan. 

Bijlagen

1. 20200713 Bijlage meerjarenplanning WMKpo

Kwaliteitsindicatoren

1. Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg

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

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

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

5. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn

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

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

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie BM januari 2020 - KA1: Kwaliteitszorg 3,67

Zelfevaluatie BM januari 2020 - KA2: Kwaliteitscultuur 3,54

Zelfevaluatie BM januari 2020 - KA3: Verantwoording en dialoog 3,59
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Aandachtspunt Prioriteit

Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen beroepsprofielen een rol laag

De school heeft tegenspraak georganiseerd gemiddeld

Onze school bezit over een auditrapport gemiddeld

Bijlagen

1. 20200713 Planning PDCA domeinen WMKpo en Vragenlijsten
2. 20191030 Kwaliteitshandboek Olof Palme

14 Basiskwaliteit
Onze school levert basiskwaliteit gelet op het toezichtkader van de inspectie. De basiskwaliteit meten wij 1 x per twee
jaar (zie onze meerjarenplanning). Op basis van de meting stellen we actiepunten vast die we verwerken in onze
jaarplannen.

Kwaliteitsindicatoren

OP1: Het brede aanbod bereidt de leerlingen voor op het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs en de
samenleving. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

2. OP2: De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een onondoorbroeken ontwikkeling
doorlopen

OP 3: De leraren creëren en leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

4. OP4: Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.

5. OP6: De school werkt samen met partners in onderwijs, zorg en breed aanbod om het onderwijs voor haar
leerlingen vorm te geven

6. OP8: De toetsing LVS in alle groepen en advies VO verlopen zorgvuldig, ouders en kinderen worden
geïnformeerd over de ontwikkeling.

SK1: Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK1 - Veiligheid

8. SK2: De school maakt leerlingen medeverantwoordelijk om de veilige omgeving te behouden

9. OR1: De leerlingen behalen leerresultaten die tenminste in overeenstemming zijn met de gestelde doelen en
normen

10. OR2: De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke resultaten die ten minste in overeenstemming zijn
met de gestelde doelen.

11. OR3: De eerder afgegeven schooladviezen passen bij het vervolgsucces van de leerlingen.

12. KA1: Onze school heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbetert op basis daarvan het onderwijs

13. KA2: De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun
professionaliteit, functioneert transparant en integer.

14. KA3: Onze school legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en
resultaten en voert daarover actief een dialoog.

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie BM januari 2020 - KA1: Kwaliteitszorg 3,67

Zelfevaluatie BM januari 2020 - KA2: Kwaliteitscultuur 3,54

Zelfevaluatie BM januari 2020 - KA3: Verantwoording en dialoog 3,59

Zelfevaluatie BM januari 2020 - OP1: Aanbod 3,49

Zelfevaluatie BM januari 2020 - OP2: Zicht op ontwikkeling 3,61

Zelfevaluatie BM januari 2020 - OP3: Didactisch handelen 3,58

Zelfevaluatie BM januari 2020 - OP4: (Extra) ondersteuning 3,51

Zelfevaluatie BM januari 2020 - OP6: Samenwerking 3,74

Zelfevaluatie BM januari 2020 - OP8: Toetsing en afsluiting 3,97

Zelfevaluatie BM januari 2020 - OR1: Resultaten 3,65

Zelfevaluatie BM januari 2020 - OR2: Sociale en maatschappelijke competenties [geen
wettelijke eisen]

3,6

Zelfevaluatie BM januari 2020 - OR3: Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] 3,56

Zelfevaluatie BM januari 2020 - SK1: Veiligheid 3,87

Zelfevaluatie BM januari 2020 - SK2: Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] 3,64

Bijlagen

1. Rapportage zelfevaluatie

15 Onze eigen kwaliteitsaspecten
Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten. De verzameling van de eigen kwaliteitsaspecten
is opgenomen in een bijlage. De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten noemen we “parels”. Onze parels staan
vermeld in het hoofdstuk 5: Onze parels.
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16 Strategisch beleid
Stichting Scala heeft schooljaar 2018-2019/ 2019-2020 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. Vision Eye
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17 Aandachtspunten 2020-2024

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Op de Olof Palme werken we vanuit leerlijnen; methoden worden meer als
bronnenboeken gebruikt. Alle leerkrachten kennen de leerlijnen van de
eigen groep, de groep ervoor en erna.

hoog

Op de Olof Palme zijn de onderzoekende houding van leerlingen en
teamleden verder ontwikkeld via ontdekkend/ onderzoekend/ ontwerpend
leren, Lesson Study en werken in onderzoeksgroepen richting de
Academische Opleidingsschool.

hoog

De Olof Palme heeft een visie op taal/ leesonderwijs gebaseerd op de
nieuwste inzichten en past haar keuze voor "methode als bronnenboek" en
didactiek hierop aan.

hoog

De Olof Palme heeft een visie op rekenonderwijs gebaseerd op de
nieuwste inzichten en past haar keuze voor "methode als bronnenboek" en
didactiek hierop aan.

hoog

Er is een nieuw (digitaal) rapportagesysteem voor leerlingen en ouders, die
passend is bij de visie van de school. Daaraan worden gesprekken met
kinderen/ ouders gekoppeld.

gemiddeld

De Olof Palme heeft een heldere visie op ICT en digitalisering van het
onderwijs.

gemiddeld

Onderwijs aan meerbegaafden wordt aangeboden voor leerlingen uit alle
groepen. Plus- in- de- klas voor de groepen 4 t/m 7 is geborgd. Teamleden
zijn geschoold in de benodigde kennis die bij onderwijs aan meerbegaafde
leerlingen passend is.

gemiddeld

Er vindt een constante dialoog/ feedback tussen de medewerker en
leidinggevende en medewerkers onderling plaats in relatie tot het
ontwikkelen en verbeteren van prestaties en het welbevinden in relatie tot
de kwaliteit van het onderwijs.

gemiddeld

PCA
Onderwijskundig
beleid

De school voorziet in een breed aanbod in Techniek gericht op de
verwerving van kennis, inzicht vaardigheden en houdingen (aanbod)

gemiddeld

De leraren geven de leerlingen feedback over hun leren met ICT
(onderwijsleerproces)

gemiddeld

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

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen hun creativiteit ontwikkelen gemiddeld

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen digitaal geletterd zijn gemiddeld

De Olof Palme heeft een registratie-/ observatiesysteem voor de gr. 1-2,
dat aan de nieuwste inzichten van de inspectie voldoet.

gemiddeld

Onze heldere didactiek met het 6 fasenmodel, activerende didactiek
middels coöperatief en bewegend leren en differentiatie in 2 of 3
aanpakken is blijvend verankerd in onze school.

gemiddeld

Op onze school is onderzocht of het een meerwaarde is dat zij voor
talentontwikkeling naar een geregistreerde talentenfluisteraarschool wil
groeien. Bij positief antwoord zal zij een vervolgtraject starten.

gemiddeld

Techniek en Wetenschap: Wij hebben een document waarin de
doorgaande leerlijn techniek en wetenschap is opgenomen

gemiddeld
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Wij hebben een samenhangend plan met als onderdelen: de doorlopende
leerlijn ICT voor de leerlingen, de minimale vaardigheden voor het
personeel (professionalisering), infrastructuur, software, interne en externe
samenwerking (Scala, fa. Ratho).

gemiddeld

PCA
Personeelsbeleid

De ICT-scholingsdoelen voor het personeel zijn bepaald. Leerkrachten
scholen zich bij op de scholingsdoelen die nog niet behaald zijn.

gemiddeld

PCA Financieel
beleid

Vernieuwing speelplein gemiddeld

PCA
Kwaliteitszorg

De school heeft tegenspraak georganiseerd gemiddeld

Onze school bezit over een auditrapport gemiddeld

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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18 Meerjarenplanning 2020-2021

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op de Olof Palme werken we vanuit leerlijnen; methoden worden meer als bronnenboeken
gebruikt. Alle leerkrachten kennen de leerlijnen van de eigen groep, de groep ervoor en erna.

Op de Olof Palme zijn de onderzoekende houding van leerlingen en teamleden verder ontwikkeld
via ontdekkend/ onderzoekend/ ontwerpend leren, Lesson Study en werken in onderzoeksgroepen
richting de Academische Opleidingsschool.

De Olof Palme heeft een visie op taal/ leesonderwijs gebaseerd op de nieuwste inzichten en past
haar keuze voor "methode als bronnenboek" en didactiek hierop aan.

Er is een nieuw (digitaal) rapportagesysteem voor leerlingen en ouders, die passend is bij de visie
van de school. Daaraan worden gesprekken met kinderen/ ouders gekoppeld.

Onderwijs aan meerbegaafden wordt aangeboden voor leerlingen uit alle groepen. Plus- in- de-
klas voor de groepen 4 t/m 7 is geborgd. Teamleden zijn geschoold in de benodigde kennis die bij
onderwijs aan meerbegaafde leerlingen passend is.

Er vindt een constante dialoog/ feedback tussen de medewerker en leidinggevende en
medewerkers onderling plaats in relatie tot het ontwikkelen en verbeteren van prestaties en het
welbevinden in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs.

PCA
Onderwijskundig
beleid

De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken

Onze heldere didactiek met het 6 fasenmodel, activerende didactiek middels coöperatief en
bewegend leren en differentiatie in 2 of 3 aanpakken is blijvend verankerd in onze school.

Techniek en Wetenschap: Wij hebben een document waarin de doorgaande leerlijn techniek en
wetenschap is opgenomen

Wij hebben een samenhangend plan met als onderdelen: de doorlopende leerlijn ICT voor de
leerlingen, de minimale vaardigheden voor het personeel (professionalisering), infrastructuur,
software, interne en externe samenwerking (Scala, fa. Ratho).

PCA
Personeelsbeleid

De ICT-scholingsdoelen voor het personeel zijn bepaald. Leerkrachten scholen zich bij op de
scholingsdoelen die nog niet behaald zijn.

PCA Financieel
beleid

Vernieuwing speelplein

PCA
Kwaliteitszorg

De school heeft tegenspraak georganiseerd

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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19 Meerjarenplanning 2021-2022

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op de Olof Palme werken we vanuit leerlijnen; methoden worden meer als bronnenboeken
gebruikt. Alle leerkrachten kennen de leerlijnen van de eigen groep, de groep ervoor en erna.

Op de Olof Palme zijn de onderzoekende houding van leerlingen en teamleden verder ontwikkeld
via ontdekkend/ onderzoekend/ ontwerpend leren, Lesson Study en werken in onderzoeksgroepen
richting de Academische Opleidingsschool.

De Olof Palme heeft een visie op taal/ leesonderwijs gebaseerd op de nieuwste inzichten en past
haar keuze voor "methode als bronnenboek" en didactiek hierop aan.

De Olof Palme heeft een visie op rekenonderwijs gebaseerd op de nieuwste inzichten en past haar
keuze voor "methode als bronnenboek" en didactiek hierop aan.

Er is een nieuw (digitaal) rapportagesysteem voor leerlingen en ouders, die passend is bij de visie
van de school. Daaraan worden gesprekken met kinderen/ ouders gekoppeld.

Onderwijs aan meerbegaafden wordt aangeboden voor leerlingen uit alle groepen. Plus- in- de-
klas voor de groepen 4 t/m 7 is geborgd. Teamleden zijn geschoold in de benodigde kennis die bij
onderwijs aan meerbegaafde leerlingen passend is.

Er vindt een constante dialoog/ feedback tussen de medewerker en leidinggevende en
medewerkers onderling plaats in relatie tot het ontwikkelen en verbeteren van prestaties en het
welbevinden in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs.

PCA
Onderwijskundig
beleid

De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken

De Olof Palme heeft een registratie-/ observatiesysteem voor de gr. 1-2, dat aan de nieuwste
inzichten van de inspectie voldoet.

Onze heldere didactiek met het 6 fasenmodel, activerende didactiek middels coöperatief en
bewegend leren en differentiatie in 2 of 3 aanpakken is blijvend verankerd in onze school.

Techniek en Wetenschap: Wij hebben een document waarin de doorgaande leerlijn techniek en
wetenschap is opgenomen

Wij hebben een samenhangend plan met als onderdelen: de doorlopende leerlijn ICT voor de
leerlingen, de minimale vaardigheden voor het personeel (professionalisering), infrastructuur,
software, interne en externe samenwerking (Scala, fa. Ratho).

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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20 Meerjarenplanning 2022-2023

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op de Olof Palme werken we vanuit leerlijnen; methoden worden meer als bronnenboeken
gebruikt. Alle leerkrachten kennen de leerlijnen van de eigen groep, de groep ervoor en erna.

Op de Olof Palme zijn de onderzoekende houding van leerlingen en teamleden verder ontwikkeld
via ontdekkend/ onderzoekend/ ontwerpend leren, Lesson Study en werken in onderzoeksgroepen
richting de Academische Opleidingsschool.

De Olof Palme heeft een visie op taal/ leesonderwijs gebaseerd op de nieuwste inzichten en past
haar keuze voor "methode als bronnenboek" en didactiek hierop aan.

De Olof Palme heeft een visie op rekenonderwijs gebaseerd op de nieuwste inzichten en past haar
keuze voor "methode als bronnenboek" en didactiek hierop aan.

De Olof Palme heeft een heldere visie op ICT en digitalisering van het onderwijs.

Er vindt een constante dialoog/ feedback tussen de medewerker en leidinggevende en
medewerkers onderling plaats in relatie tot het ontwikkelen en verbeteren van prestaties en het
welbevinden in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs.

PCA
Onderwijskundig
beleid

De leraren geven de leerlingen feedback over hun leren met ICT (onderwijsleerproces)

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen hun creativiteit ontwikkelen

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen digitaal geletterd zijn

De Olof Palme heeft een registratie-/ observatiesysteem voor de gr. 1-2, dat aan de nieuwste
inzichten van de inspectie voldoet.

Onze heldere didactiek met het 6 fasenmodel, activerende didactiek middels coöperatief en
bewegend leren en differentiatie in 2 of 3 aanpakken is blijvend verankerd in onze school.

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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21 Meerjarenplanning 2023-2024

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op de Olof Palme werken we vanuit leerlijnen; methoden worden meer als bronnenboeken
gebruikt. Alle leerkrachten kennen de leerlijnen van de eigen groep, de groep ervoor en erna.

Op de Olof Palme zijn de onderzoekende houding van leerlingen en teamleden verder ontwikkeld
via ontdekkend/ onderzoekend/ ontwerpend leren, Lesson Study en werken in onderzoeksgroepen
richting de Academische Opleidingsschool.

De Olof Palme heeft een visie op rekenonderwijs gebaseerd op de nieuwste inzichten en past haar
keuze voor "methode als bronnenboek" en didactiek hierop aan.

De Olof Palme heeft een heldere visie op ICT en digitalisering van het onderwijs.

Er vindt een constante dialoog/ feedback tussen de medewerker en leidinggevende en
medewerkers onderling plaats in relatie tot het ontwikkelen en verbeteren van prestaties en het
welbevinden in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs.

PCA
Onderwijskundig
beleid

De school voorziet in een breed aanbod in Techniek gericht op de verwerving van kennis, inzicht
vaardigheden en houdingen (aanbod)

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen hun creativiteit ontwikkelen

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen digitaal geletterd zijn

Onze heldere didactiek met het 6 fasenmodel, activerende didactiek middels coöperatief en
bewegend leren en differentiatie in 2 of 3 aanpakken is blijvend verankerd in onze school.

Op onze school is onderzocht of het een meerwaarde is dat zij voor talentontwikkeling naar een
geregistreerde talentenfluisteraarschool wil groeien. Bij positief antwoord zal zij een vervolgtraject
starten.

PCA
Kwaliteitszorg

Onze school bezit over een auditrapport

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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22 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 19YH

Naam: KBS Olof Palme

Adres: Aziëlaan 49

Postcode: 5152 JB

Plaats: Drunen

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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23 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 19YH

Naam: KBS Olof Palme

Adres: Aziëlaan 49

Postcode: 5152 JB

Plaats: Drunen

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
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Marlies
Schrijfmachine
Marlies van der Ploeg

Marlies
Schrijfmachine
Deskundige bevoegd gezag

Marlies
Schrijfmachine
Elshout

Marlies
Schrijfmachine
31-08-2020
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