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INLEIDING 

 

 
Het schoolplan is een belangrijk sturingsdocument voor de schoolontwikkeling en voor de 
kwaliteit van het onderwijs en daarmee een belangrijk onderdeel van de beleidscyclus van 
de KSU. Het Strategisch Beleidsplan van de KSU, het schoolplan en het (daarvan af te 
leiden) activiteiten-/ jaarplan vormen samen een geheel. In het schoolplan beschrijft de 
school de gewenste ontwikkeling voor een periode van vier jaar.  
Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs is iedere basisschool verplicht een geldig 
schoolplan te hebben. Een schoolplan wordt minstens eenmaal per vier jaar vastgesteld, 
steeds vóór 1 augustus van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin het 
geldende schoolplan afloopt.  
 
Doel van het schoolplan 
Het schoolplan is een document met meerdere functies: 
1. In de eerste plaats is het een beleidsdocument waarin de school het beleid voor de 

komende vier schooljaren uitzet.  
2. Ten tweede is het een planningsdocument waar het gaat om de ontwikkeling van de 

school in deze periode. De beleidsvoornemens bij de diverse hoofdstukken zijn op basis 
van belang en urgentie ingepland voor uitvoering in de komende vier jaar.  

3. Het schoolplan is ook een verantwoordingsdocument. Jaarlijks legt de schoolleiding 
verantwoording af, zowel intern als extern over het voorgenomen en gerealiseerde 
beleid.  

4. Tenslotte is het schoolplan een kwaliteitsdocument waarin de school beschrijft op welke 
wijze zij zorg draagt voor resultaatgerichte controle en borging. 

 
De afgelopen vier jaar hebben we gewerkt aan de doelstellingen uit het vorige strategisch 
beleidsplan met de titel: ‘Een nóg beter resultaat voor alle kinderen’.  
Dat plan liep formeel in 2013 af met een uitloop naar 2014. Er zijn in de vorige periode 
successen behaald waar we trots op zijn; daarnaast zijn er ook leerpunten benoemd die hun 
vervolg zullen krijgen in de komende jaren. We willen daarmee werken aan continuïteit, om 
datgene wat we hebben opgebouwd ook vast te houden en te borgen 
 
 

Terugblik op het schoolplan 2011-2015 

 

In het schoolplan 2011-2015 is planmatig aan de verbeterpunten gewerkt. De evaluatie heeft 
de volgende conclusies opgeleverd. 
 

1. Begrijpend lezen. De implementatie van de nieuwe methode Nieuwsbegrip XL, die in 
eerste instantie begeleid is door CPS  en vervolgens de CED groep, is afgerond. De 
taalspecialist legt de opgedane kennis en vaardigheden vast in een 
borgingsdocument, wat gereed is voor het schooljaar 2015-2016. De resultaten op 
begrijpend lezen blijven, met name in de bovenbouw groepen, nog achter. Een reden 
hiervoor vormt de overgang naar de nieuwe methode. Daarnaast blijft het belangrijk 
om bij begrijpend lezen naast het leren van strategieën ook veel aandacht te 
besteden aan het begrijpen van de tekst. In het schoolplan 2015-2019 wordt hiervoor 
een verbeterplan gemaakt. 

2. Implementatie van de plusklas. De Wijzer aan de Vecht heeft een eigen 
hoogbegaafdenspecialist die in de afgelopen schooljaren  het beleid met betrekking 
tot het onderwijs in de plusklas heeft geformuleerd en geïmplementeerd. Daarnaast 
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is het team amen met andere KSU scholen geschoold op het  tijdig en adequaat 
signaleren van meer begaafde leerlingen in de klas. Dit heeft er toe geleid dat het 
onderwijs aan meer (hoog)begaafde kinderen een structurele plek inneemt in het 
onderwijs wat De Wijzer aan de Vecht biedt. 

3. Implementatie van het vroegtijdig vreemde talen onderwijs.  De Wijzer aan de Vecht 
is gestart met de implementatie van het Early Bird concept, en wordt hierin door 
externen begeleid. In het schooljaar 2015-2016 vindt de eerste visitatie plaats aan de 
hand van de vastgestelde kijkwijzer van Early Bird. De verwachting is dat de Wijzer 
aan de Vecht in het schooljaar 2016-2017 een Early Bird gecertificeerde school 
wordt. In het schoolplan 2015-2019 wordt de verdere implementatie uitgewerkt. 

4. Samenwerking en afstemming onderwijs aan het jonge kind. De Wijzer aan de Vecht 
heeft een inpandige voorschool voor peuters van Spelenderwijs die nadrukkelijk 
samenwerkt met de kleutergroepen. Vorig jaar heeft een inspectiebezoek 
plaatsgevonden waarin geconstateerd is dat de samenwerking goed verloopt. De 
verbeterpunten liggen op het gezamenlijk formuleren van beleid (waaronder 
ouderbetrokkenheid) , waarbij de insteek gekozen is om hierop aansluitend  
gezamenlijk de professionalisering plaats te laten vinden. In het komende schoolplan 
2015-2019 blijft dit onderwerp actueel en wordt dit verder uitgewerkt. 

5. Ouderbetrokkenheid.  De Wijzer aan de Vecht maakt deel uit van de Brede School 
Zuilen en heeft voor de Brede School de beschikking over een inpandig ouderlokaal. 
In samenspraak met de ouders en Brede School partners wordt inhoud gegeven aan 
het ouderlokaal, dit is goed geborgd. De ouderbetrokkenheid binnen de Wijzer aan 
de Vecht wordt vorm gegeven conform het KSU beleid. In hoofdstuk 2 wordt dit 
verder uitgewerkt bij het thema gerichte partnerschappen. 

6. Vreedzame school en burgerschap. In onze school werken wij vanuit de principes 
van de Vreedzame school. De kinderen worden opgeleid tot mediatoren en dit biedt 
hen de vaardigheden om zowel op school als in de wijk op een respectvolle manier 
met elkaar om te gaan. In ons curriculum werken wij vanzelfsprekend ook aan  de 
kennis en vaardigheden rondom burgerschap. Dit onderwerp is goed uitgewerkt. 

7. Implementatie handelingsgericht werken. Vanuit het Samenwerkingsverband is in de 
afgelopen jaren in alle Utrechtse scholen, en dus ook De Wijzer aan de Vecht, het 
handelingsgericht werken ingevoerd. De implementatie is succesvol afgerond, in De 
Wijzer aan de Vecht  is de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de kinderen 
leidend en wordt gewerkt met startgesprekken, groeps- en individuele 
handelingsplannen. De vervolgstap die gemaakt moet worden wordt de focus op de 
analyse, en het planmatig evalueren en borgen.  In het schoolplan 2015-2019 zal dit 
verbeterpunt, wat ook door de inspectie is geconstateerd, verder worden uitgewerkt. 

8. Implementatie van het leerlingvolgsysteem KIJK in de onderbouw.  Deze 
implementatie is volgens plan verlopen en afgerond.  

9. Icoach.  De afgelopen jaren heeft de Icoach in samenspraak met het team gewerkt 
aan de implementatie van het ICT onderwijs. Dit heeft geleid tot het vergroten van de 
praktische kennis en vaardigheden op het gebied van ICT in het onderwijs. De 
Icoach is helaas vertrokken naar een andere KSU school. Dit betekent dat er een 
leerkracht uit het team in het schooljaar 2015-2016 zal opgeleid worden als nieuwe 
Icoach.  

10. Leertijduitbreiding.  De Wijzer aan de Vecht heeft de subsidie leertijduitbreiding van 
de gemeente Utrecht aangevraagd in 2012 , de groepen 4 en 5 krijgen twee uur per 
week extra lestijd aangeboden. Daarnaast kunnen een aantal leerlingen uit groep 
6,7, en 8 van De Wijzer aan de Vecht deelnemen aan de Brede School Academie 
Zuilen. Dit is bedoeld voor leerlingen die de potentie hebben om uit te stromen naar 
HAVO/VWO en nog extra ondersteuning nodig hebben op taalonderwijs. Zij krijgen 
na schooltijd vier uur extra lestijd aangeboden. De verwachting is dat de 
subsidiegelden voor de komende vier jaar weer beschikbaar komen. 
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11. Techniek. Door de leertijduitbreiding is er een techniekdocent in De Wijzer aan de 
Vecht aangesteld. Het team wordt geschoold in het lesgeven van techniek, en er is 
een leerlijn techniek ontwikkeld voor de midden- en boven bouw. De Wijzer aan de 
Vecht heeft hiermee een goede ontwikkeling in gang gezet, daar de verwachting is 
dat techniek in 2020 als verplicht onderdeel in het curriculum van de basisscholen zal 
moeten worden opgenomen. Begin 2015 is er een subsidiebedrag van het platform 
bèta-techniek toegekend, hiermee zal de komende jaren het techniek onderwijs 
doorontwikkeld worden. De nadruk komt te liggen op de verder bekwamen van de 
leerkracht in het geven van de technieklessen, en het ontwikkelen van een 
techniekleerlijn in de onderbouw. Ook dit onderwerp komt terug in het schoolplan 
2015-2109. 

 
Samenvattend  kan geconcludeerd worden dat de verbeteronderwerpen uit het schoolplan 
2011-2015 geleid hebben tot nog beter onderwijs. De Wijzer aan de Vecht is een goede 
basisschool met veel aandacht voor  de basisvakken en daar bijbehorende kwaliteit, en 
daarnaast richten wij ons op eigentijds onderwijs door het aanbieden van Engels, techniek 
en plusklas. 
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1 ALGEMEEN  

 

School De Wijzer aan de Vecht 

schooldirecteur Mevr. C. Tumminaro 

bezoekadres Jan van Ransdorpstraat 32 

postadres 3534 VZ Utrecht 

telefoonnr. 030-2441202 

e-mail info.Wijzer aan de Vecht@ksu-utrecht.nl 

brinnummer 09VY 

 

1.1 De school en haar omgeving 

 
De Wijzer aan de Vecht is een rooms-katholieke basisschool oorspronkelijk in 1937 
opgericht als De Salvatorschool door de Zusters Augustinessen. De Wijzer aan de Vecht is 
een van de 24 basisscholen die valt onder het bestuur van de Katholieke Scholenstichting 
Utrecht (KSU). 
De Wijzer aan de Vecht is een kleine buurtschool (100-120 leerlingen) die staat in de wijk 
Zuilen Oost , in de groene omgeving aan de rivier de Vecht. Het schoolgebouw is in het 
voorjaar van 2015 gerenoveerd en uitgebreid, en biedt alle mogelijkheden voor eigentijds 
onderwijs. 
 
Alles wat aandacht krijgt, groeit! Datgene waaraan je energie en aandacht geeft, wordt 
groter. Dit geldt voor positieve, maar ook voor minder aangename zaken. Op de Wijzer aan 
de Vecht kiezen we voor positieve aandacht en waardering. Daar groeien kinderen van, daar 
leven ze van op. Ze voelen zich gestimuleerd en zijn hierdoor gelukkiger en beter in staat 
om veel te leren.  
 
De Wijzer aan de Vecht maakt deel uit van de Brede School  Zuilen, samen met de collega-
scholen de Piramide en de Margrietschool. De ambitie van de Brede School is om de 
kinderen van deze scholen de gelegenheid te bieden om hun talenten te ontwikkelen op 
sport- en cultuur- gebied.  Dit wordt gerealiseerd door het  gezamenlijk aanbieden van 
activiteiten na schooltijd. In samenwerking met sport en cultuurorganisaties. 
De Wijzer aan de Vecht is een van de scholen van de Katholieke Scholenstichting Utrecht. 
De katholieke identiteit is de bron van waaruit dagelijks op school gewerkt wordt. Respect en 
begrip voor elkaar staat daarbij voorop. Kinderen hebben recht op een veilige en 
inspirerende omgeving. Een plek waar zij kunnen leren en hun talenten kunnen ontwikkelen, 
een schoolklimaat waar kinderen van diverse nationaliteiten, met verschillende 
achtergronden en levensbeschouwing zich geborgen weten.  
 
Onze school heeft op 1 juni 2015 116 kinderen, de samenstelling is als volgt: 
 

Aantal 4-7 jarigen Aantal leerlingen 8 jaar e.o. 

45 71 

 
Leerlingen met geen 

leerlinggewicht 
Leerlingen met 0.3 

leerlinggewicht 
Leerlingen met 1.2 

leerlinggewicht 
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64 6 46 

 
Wij zijn er trots op dat wij een multiculturele leerling populatie hebben. Wij veranderen  van 
een school met een hoog percentage gewichten leerlingen naar een school met een 
gemengde leerling populatie met ouders uit hoog- en laagopgeleide milieus, Nederlandse 
ouders en ouders met een andere nationaliteit. Wij bieden alle kinderen uitdagend onderwijs 
op elk niveau. Naast rekenen en taal kunnen kinderen hun talenten verder ontplooien in de 
plusklas, bij techniek en vroegtijdig Engels. De afgelopen jaren is  hiermee door ons de 
ontwikkeling naar eigentijds onderwijs ingezet. Wij hebben de ambitie om een populaire 
wijkschool te worden en te blijven! 
 
Wij werken veelal in combinatiegroepen, kinderen starten bij ons in een gecombineerde 1-2 
groep. De groepen 3 en 4 zijn in principe enkele groepen. We streven bij de verwachte groei 
naar meer homogenen groepen. De groepen kennen een gemiddelde grootte van ongeveer 
20 kinderen. 
 
Kenmerken personeel 
In onderstaande tabellen zijn de kenmerken van het personeelsbestand van de Villa Nova 
weergegeven.  
 

Leeftijdsopbouw (per 1 juni 2015)  

20-30 jaar 30-40 jaar 40-50 jaar 50-60 jaar 

3 5 2 4 

 

Functies (per 1 september 2015) 

Groepsleerkrachten 11 

Schoolleider 1 

Bouwcoördinatoren 1 

Interne begeleider 1 

Onderwijs assistenten 2 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs 1 

Conciërge 1 

Groepsleerkracht met specialisme:  

Taal 1 

Rekenen 1 

Engels 1 

Het jonge kind 1 

Hoogbegaafdheid 1 

ICoach 1 
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1.2 Missie en visie  

 

 
Onze school is onderdeel van de Katholieke Scholenstichting Utrecht, de KSU, een 
stichting bestaande uit scholen die onderwijs verzorgen gebaseerd op de katholieke 
grondslag.  
De katholieke identiteit vormt een belangrijke bron van inspiratie tijdens de dagelijkse 
werkzaamheden van KSU-medewerkers. De identiteit van de KSU rust op twee pijlers: 

 de katholieke grondslag;  

 de zes door de KSU geformuleerde kernwaarden.  
 
Onze scholen verzorgen onderwijs gebaseerd op deze gedeelde identiteit die we uitdragen 
en die zorgt voor verbondenheid. Wij laten ons daarbij inspireren door het leven van Jezus.  
De katholieke traditie biedt ons verhalen, symbolen, rituelen en vieringen. Elke school geeft 
daaraan betekenis. Erkenning en waardering is er ook voor andere inspiratiebronnen en 
levensbeschouwelijke overtuigingen. Onze katholieke identiteit is tevens de basis voor het 
pedagogisch-didactisch handelen van alle medewerkers en het functioneren van de 
organisatie. 
 
Kernwaarden: wat geeft ons richting? 
Bij de KSU werken we vanuit zes kernwaarden. Deze kernwaarden zorgen niet alleen voor 
verbondenheid, maar geven ook inzicht in onze overtuigingen. Ze dienen als wegwijzers in 
ons dagelijks handelen.  
 

 

 
De zes kernwaarden zijn: 

 Eenvoud 

 Aandacht  

 Ruimte  

 Verantwoordelijkheid  

 Vernieuwing  

 Plezier  
 

Onze missie laat zien waaraan wij willen bijdragen: Wat is ons bestaansrecht? Hoe maken 
wij het verschil en wat voegen wij toe? Ofwel, wat is onze meerwaarde? Deze vragen 
beantwoorden wij vanuit onze identiteit; onze katholieke grondslag, verrijkt met onze zes 
kernwaarden. Dat is de basis voor de missie die wij in onze scholen tot uiting brengen, in 
onze grondhouding, onze werkwijze en ons gedrag. 
 
KSU: MEER DAN EEN BASIS. 
Wij willen op onze scholen méér bieden dan alleen kwalitatief goed basisonderwijs en doen 
dat ook. Vandaar ‘méér dan een basis’. Dit vullen we in langs drie lijnen: 

 Een sociale context: KSU-scholen bieden kwalitatief en uitdagend onderwijs, dat is 
ingebed in warmte, betrokkenheid en aandacht.  

 Een rijk curriculum: naast de vanzelfsprekende aandacht voor ‘basisvakken’ als taal en 
rekenen, creëren we volop ruimte voor het ontwikkelen van de talenten van leerlingen in 
de volle breedte.  

 Een ambitieuze leeromgeving: we dagen elke leerling uit de eigen talenten en 
kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. 

 



Schoolplan 2015 – 2019  

 9 

 

School specifiek: 
 

 
Onze visie wordt kernachtig samengevat in ons motto:  
Persoonlijke aandacht, beter leren! 
 
Het schoolteam van de Wijzer aan de Vecht is een betrokken en hecht team dat veel 
aandacht heeft voor de leerlingen en hun ouders. Door onze kleinschalige aanpak kennen 
we elke leerling persoonlijk. De kinderen van de Wijzer aan de Vecht zijn zeer verschillend. 
Door handelingsgericht te werken, waarbij de onderwijsbehoefte van het kind centraal staat, 
kunnen wij goed aansluiten bij wat elke leerling nodig heeft. Met aandacht voor ieders eigen 
ontwikkeling en capaciteiten geven we onderwijs en zorg op maat. We stellen duidelijke 
eisen aan kinderen en bieden een gestructureerd onderwijsprogramma volgens het directe 
instructiemodel. Daarbij zijn verlengde instructie en zelfstandig werken belangrijk. In ons 
pedagogisch en didactisch klimaat zijn de belangrijkste kernwaarden aandacht, 
verantwoordelijkheid en plezier. 
 
In de maatschappij wordt het steeds belangrijker dat kinderen niet alleen goed leren lezen 
en rekenen, maar zich ook ontwikkelen als zelfstandige wereldburgers die kritisch kunnen 
denken, goed kunnen samenwerken en zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
leerproces. Ons plusaanbod, met techniek en vroegtijdig Engels sluit hierop naadloos aan. 
De komende jaren blijven wij ons verder ontwikkelen om de kinderen eigentijds onderwijs te 
kunnen bieden. Onze focus ligt de komende vier jaar op het stimuleren van zowel de 
leerling, maar ook de leerkracht om zijn eigen kracht en mogelijkheden te benutten in zijn 
persoonlijke ontwikkeling. De leerling leert om mee te denken over zijn eigen leerproces en 
daarbinnen eigen keuzes te maken. Hij kan omgaan met feedback bij successen en 
eventuele tegenvallers. Hij kan kritisch naar zichzelf kijken en heeft het vermogen om 
constructief om te gaan met situaties. Hij heeft leren nadenken en redeneren, kan 
anticiperen op gedrag en de consequenties van keuzes inschatten. 
 

 
 
1.3. Kwaliteitszorg 
 

Binnen de KSU maken alle scholen gebruik van het kwaliteitszorgsysteem Integraal, 
onderdeel van het leerlingvolgsysteem ParnasSys.  
Integraal verbindt kwaliteitszorg, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling op 
logische wijze met elkaar. 
 
Integraal kent 7 domeinen: 

- Onderwijsleerproces 
- Organisatiemanagement 
- Schoolcultuur 
- Imago 
- Planmatige ondersteuning 
- Samenwerking met ouders 
- Kwaliteitsmanagement 

 
Scholen bepalen zelf (overeenkomstig hun school(jaar)plan en de boven schoolse 
afspraken die er gemaakt zijn) welke kwaliteitsdomeinen, onderwerpen en doelen er 
wanneer onder de loep genomen worden. Iedere school is verplicht alle kwaliteitsdomeinen 
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minimaal één maal aan bod te laten komen binnen de cyclus van vier jaar.  
 
De indicatoren van de Inspectie zijn volledig verwerkt in de standaard- inrichting van 
Integraal. Scholen kunnen, in overleg met de clusterdirecteur, er ook voor kiezen om 
streefdoelen en/of eigen kwaliteitsdomeinen toe te voegen zodat de inrichting volledig op de 
school gericht is. Op deze manier wordt kwaliteitszorg binnen de KSU vormgegeven vanuit 
de onderzoekende cultuur die wij voorstaan en welke past bij een lerende organisatie.  

 
 

 
School specifiek: 
Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: 
activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te 
borgen en te verbeteren. Met andere woorden:  

 wat vinden wij goed onderwijs,  

 wat zijn de eisen van de overheid,  

 welke doelen stellen we,  

 hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit leveren,  

 hoe houden we de bereikte kwaliteit vast 

 hoe weten we dat mensen die betrokken zijn bij onze school dit ook vinden? 
 
De Wijzer aan de Vecht is in het schooljaar 2014-2015 gestart met de invoering van het 
Integraal.  
De komende vier jaar worden de zeven domeinen van Integraal jaarlijks bevraagd middels 
de vragenlijsten voor ouders, leerlingen en medewerkers.  De verbeteronderwerpen uit het 
jaarplan bepaalt welke domeinen wij gaan bevragen in het desbetreffende jaar. De 
uitkomsten van deze vragenlijsten worden, samen met de onderwijsopbrengsten en overige 
data uit ons leerlingvolgsysteem, besproken in de jaarevaluatie met het team. En deze 
evaluatie leidt vervolgens tot het jaarplan voor het daarop volgende schooljaar. Hierdoor 
werken wij planmatig aan kwaliteitszorg.  

 

 

1.3 Leerlingenondersteuning; passend onderwijs 

 

 
Passend Onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen 
volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo 
goed mogelijk mee in de samenleving.  
De Wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Vanaf dat moment hebben 
scholen een zorgplicht voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dat betekent 
dat scholen verantwoordelijk zijn voor een goede onderwijsplek voor elk kind: op de eigen 
school (eventueel met extra ondersteuning in de klas), op een andere reguliere school in de 
regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om 
aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen 
reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in 
het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de 
bekostiging daarvan. De scholen van de KSU maken deel uit van het 
samenwerkingsverband Utrecht PO   http://www.swvutrechtpo.nl/  
 
Ambities & Uitgangspunten 
Ieder kind in Utrecht heeft recht op onderwijs en ondersteuning, zodanig dat hij/zij zich zo 

http://www.swvutrechtpo.nl/
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goed mogelijk kan ontwikkelen. De Utrechtse bestuurders van (passend) onderwijs hebben 
samen met de gemeente gewerkt aan een zorgvuldige invoering van passend onderwijs en 
de transitie van de jeugdzorg. Daarbij is de gedachte om zo veel mogelijk aan te sluiten bij 
de omgeving van kind en gezin. Leidend principe is één kind, één gezin, één plan. 
  
Sterke basis 
Om dit te realiseren is samen met het voortgezet onderwijs en de gemeente Utrecht een 
model ontwikkeld om de visie op Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd weer te geven. 
Dit model gaat uit van een sterke basis op school. Besturen, scholen, leerkrachten en IB’ers 
realiseren met elkaar, samen met ouders en waar nodig met kernpartners deze 
basisondersteuning. Het niveau van deze basisondersteuning is vastgelegd in de Utrechtse 
Standaard, de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken zijn hierin leidend. 
 
Steun waar nodig 
Wanneer een school alles heeft gedaan binnen de afgesproken Utrechtse Standaard, maar 
nog steeds handelingsverlegenheid ervaart, kan zij voor extra ondersteuning terecht bij het 
SWV. Met behulp van een onderwijs ondersteuningsarrangement wordt de school in staat 
gesteld om extra ondersteuning aan te trekken (in geld of in expertise) om een goed 
antwoord te kunnen geven op een ondersteuningsvraag van een kind.  
De ondersteuning is altijd tijdelijk van aard en bedoeld voor de individuele leerling. 
  
Speciaal als het moet 
Binnen het SWV is uitgesproken dat er scholen dienen te zijn voor speciale 
onderwijsvoorzieningen (SBO en SO). De toelaatbaarheid van kinderen naar het SBO en 
SO vindt plaats bij het SWV. 
  
Veranderingen 
De grootste verandering binnen de ondersteuningsstructuur ligt bij het aanvragen van de 
extra ondersteuning (arrangementen). In plaats van ‘Wat heeft het kind?’ komt de nadruk te 
liggen op ‘Wat heeft het kind nodig?’ Dit betekent dat er van de leerkracht, de IB’er en 
feitelijk van de school, wordt verwacht dat er nog beter wordt gekeken naar wat een kind 
nodig heeft. 
 

 
 

Leerlingondersteuning en passend onderwijs op De Wijzer aan de Vecht 

 
De school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld in 2014, waarin onze 
basisondersteuning en ambities beschreven zijn. Hierin wordt duidelijk dat de school 
ruimschoots voldoet aan het niveau van basisondersteuning, zoals geformuleerd binnen het 
samenwerkingsverband. Ook kwamen een aantal aandachtspunten c.q. ontwikkelpunten uit 
deze meting voort. Deze zijn verwoord in ons schoolondersteuningsprofiel (Zie bijlage Q3 
profiel). Waar relevant in dit plan zijn de aandachtspunten geïntegreerd opgenomen in de 

overige hoofdstukken in dit schoolplan. 
De Wijzer aan de Vecht heeft de intentie om passend onderwijs aan te bieden voor iedere 
leerling en te kijken naar kansen en de ondersteuningsbehoefte van de leerling, ouders,  
leerkracht en school.  
 
Leerkrachtvaardigheden 
Borgen en verbeteren van de leerkrachtvaardigheden op het gebied van OGW en HGW 
blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt voor de intern begeleider en het team. 
De focus ligt op de volgende vier vaardigheden: 
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 Verzamelen van gegevens 

o Leerkrachten zijn vaardig in het verzamelen en vergelijken van relevante toets-

gegevens. 

o Zij voeren diagnostische gesprekken, oudergesprekken en doen observaties. 

o Leerkrachten slaan deze gegevens ook digitaal op in Parnassys. 

o Registratie van toetsen, observaties en gesprekken staan in Parnassys. 

 Analyseren en interpreteren 

o Leerkrachten zijn in staat te reflecteren op hun onderwijsgedrag. Zo leren zij kritisch 

te kijken naar hun handelen en verbeteringen in het onderwijskundig handelen toe 

kunnen passen.  

o De leerkracht is in staat om een analyse van de toets-resultaten te maken en het 

handelen hierop af te stemmen. De onderwijsbehoefte van de leerling(en)  wordt 

beschreven in een groepsplan, individueel handelingsplan, arrangement of OPP. 

 Plannen en uitvoeren  

o De leerkrachten zijn goed geïnformeerd op het gebied van HGW en OGW. 

o Het handelen is terug te vinden in het groepsplan en in de dagelijkse praktijk. 

o Op de Wijzer aan de Vecht wordt in minimaal drie groepen gewerkt: instructie 

afhankelijk leerlingen, instructie onafhankelijke leerlingen en de instructiegevoelige 

leerlingen. 

 Evalueren 

o Het borgen en vaststellen van ambitieuze normen en het analyseren van resultaten 

zijn opgenomen in de jaarcyclus. Na de evaluatie worden de plannen bijgesteld. 

Onze doelen voor de komende jaren: 
- Leerkrachten leren om goede groepsplannen, OPP’s en arrangementen te schrijven en 

worden hiertoe geschoold. 
- Uitzoeken of de Kanjertraining (SOEM-methode) een goede aanvulling kan zijn op de 

Vreedzame School, en eventuele implementatie van deze methode.  
- Het dyscalculie-protocol van het SWV  vertalen naar schoolbeleid 
- Het team is op de hoogte van het beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid en is 

vaardig om op basis hiervan te handelen. 
 

 

 
 

1.4 Financieel en materieel beleid 

 

 
Inleiding 
Het financieel beleid van de Katholieke Scholenstichting Utrecht start in feite op de 
werkplek, in de scholen, bij de kinderen. Daar ligt immers de basis voor ons werk: onderwijs 
verzorgen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Daar ligt ook de basis van het financieel bestaan van de stichting/de scholen: de 
bekostiging is in principe afhankelijk van het aantal kinderen in een school. 
 
Op schoolniveau zijn er beleidskeuzes die grotendeels bepaald worden door de kaders 
zoals die door het College van Bestuur in beleid geformuleerd zijn. 
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Instrumenten en toepassingen school specifiek 
De instrumenten die op financieel gebied beschikbaar zijn voor een school zijn: 
- een exploitatiebegroting,  
- meerjaren- investeringsbegrotingen voor meubilair, onderwijsleerpakket en ICT 

(hardware),  
- een meerjaren- onderhoudsplan en een onderhoudsbegroting per jaar. 
De investeringsbegrotingen hebben een relatie met de exploitatiebegroting omdat de 
afschrijvingslasten in  de exploitatie komen. 
 
Jaarlijks wordt, in de voorbereidingsfase van de kalenderjaarbegroting, door het College 
van Bestuur een kaderbrief opgesteld, waarin de kaders en mogelijkheden voor de scholen 
vastgelegd zijn. 
 
De onderhoudsbegroting wordt vastgesteld op basis van een meerjaren- 
onderhoudsbegroting waarvoor een externe dienst (Helix) een bouwkundig onderbouwde 
opzet aanlevert. De kosten, voortkomend uit de onderhoudsbegroting worden betaald 
vanuit een voorziening voor groot onderhoud.  
 
Ten behoeve van de inzet van personeel wordt met een model gewerkt, waarbij  de keuze 
is gemaakt voor gedeeltelijke onderlinge solidariteit tussen de KSU- scholen. Op grond van 
beleidskeuzes vindt beperkte herverdeling tussen de scholen plaats. In het 
Bestuursformatieplan wordt per schooljaar vastgelegd hoeveel personeel ingezet kan 
worden op een locatie op basis van bekostiging vanuit het Rijk, en andere geldstromen en 
op basis van beleidskeuzes van de KSU. Voor specifiekere informatie hieromtrent wordt 
verwezen naar het meest recente Bestuursformatieplan van de KSU, dat te vinden is op de 
website van de KSU.  
 
 
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 beschikken de scholen over een geldbudget voor 
het personeel. Tot die tijd werd gewerkt met budget in formatieplaatseenheden.  
 
Naast directe inzet van personeel, zijn er ook andere indirecte personele kosten. Hiervoor 
dienen scholen een bedrag van ongeveer 22% van hun inkomsten aan Personeel en 
arbeidsmarktbeleid te begroten.  
Dit betreft uitgaven op het gebied van schoolontwikkeling, nascholing en teambuilding. Ook 
dragen de scholen een bedrag af om gezamenlijk op KSU- niveau uitgaven te kunnen doen 
in de categorie indirecte personele kosten. Het beleid op dat terrein is terug te vinden in de 
jaarlijkse begroting van de KSU. De keuze om bepaalde zaken gezamenlijk te regelen, 
heeft als achtergrond ofwel schaalvoordelen bij inkoop van bv. nascholing ofwel 
solidariteitsafwegingen.  
 
In te zetten gelden, voorzieningen en reserves 
Als uitgangspunt geldt: de financiering van een school gebeurt in principe naar rato van het 
aantal leerlingen van de school. Dit is de basis van de personele en de materiële 
bekostiging. 
Een school dient plannen op te stellen die uitgaan van sluitende begrotingen. 
 
Het is echter noodzakelijk om te zorgen dat er gelden beschikbaar blijven als voorziening, 
c.q. reserve, voor de momenten dat de bekostiging van de aanwezige leerlingen niet 
voldoende is om (tijdelijk) een school in personele en materiële zin in werking te houden. 
 
Scholen kunnen beschikken over de volgende reserves:  
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- een reserve personeel;  
- een reserve PAB en  
- een algemene reserve.  
Inzet van middelen vanuit deze reserves kan op basis van een door de school opgesteld en 
door het CvB goedgekeurd plan. Dit kan betrekking hebben op noodsituaties maar zeker 
ook op extra ontwikkelplannen.  
Deze reserves mogen echter niet te groot worden. Middelen die niet ingezet worden, 
komen immers niet ten goede aan de leerlingen waar de bekostiging voor ontvangen is. 
Stichting breed zijn maximumbedragen vastgesteld voor de reserves per school. Daarnaast 
geldt de stelregel dat een reserve niet negatief mag zijn      .  
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2 STRATEGISCH BELEID KSU 2015-2019 

 

 
Het strategisch beleidsplan “De leerling blinkt uit” is de komende vier jaar de basis voor de 
concrete planning van activiteiten binnen de KSU en de KSU- scholen. Het document heeft 
een drietal functies: 
- Het is de basis voor de beleidscyclus van de stichting en van de 24 scholen; 

daarmee vormt het de grond voor de verdere ontwikkeling van de KSU en de KSU- 
scholen. De schoolleiders maken via hun schoolplan een vertaalslag van het strategisch 
beleidsplan naar operationeel niveau, en geven daarmee op schoolniveau uitvoering 
aan de realisatie van de ambities. De komende vier jaar worden de jaarplannen hiervan 
afgeleid, en er worden resultaatsafspraken gemaakt. 

- Daarnaast dient het als referentiekader voor het stellen van doelen en bij de interne en 
externe verantwoording over de mate waarin we doelen realiseren. 

- Het is een leidraad bij het maken van afwegingen en keuzes. 
  
De leerling blinkt uit, dat is het perspectief. Om dit te realiseren wordt de komende vier jaar 
ingezet op een vijftal strategische thema’s, die elk op zich en in hun onderlinge samenhang 
het sterkst bijdragen aan de realisering hiervan.  
De strategisch thema’s zijn: profilering, pijlers voor talentontwikkeling, professionalisering, 
professionele cultuur en gericht partnerschap. In dit schoolplan wordt uitgewerkt hoe de 
school in de praktijk uitvoering geeft aan het strategisch beleidsplan op schoolniveau. 
 

 

2.1 Profilering 

 

 
Ambitie: ‘Een KSU-school blinkt uit’ 
 
Onder profilering verstaan wij het bewust en merkbaar naar buiten laten komen van het 
eigen karakter van de (school)organisatie en onze ambities. Dat doen we door het uiten van 
onze missie en visie, en de uitwerking van de strategische thema’s. We profileren ons door 
deze niet alleen te laten zien, maar ook te laten merken, voelen én ervaren.  
 

 

2.1.1 Profilering van het KSU- motto in de scholen 

 

 
Schoolprofiel Wijzer aan de Vecht 
 
 

 
Persoonlijke aandacht, beter leren 
 
Alles wat aandacht krijgt, groeit! Datgene waaraan je energie en aandacht geeft, wordt 
groter. Dit geldt voor positieve, maar ook voor minder aangename zaken. Op de Wijzer aan 
de Vecht kiezen we voor positieve aandacht en waardering. Daar groeien kinderen van, 
daar leven ze van op. Ze voelen zich gestimuleerd en zijn hierdoor gelukkiger en beter in 
staat om veel te leren. Onze leerkrachten zorgen voor een veilige werkplek in de groep, 
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waar positiviteit, rust en regelmaat heerst, en een fijne, inspirerende sfeer. De kinderen 
leren dat samen werken en samen leven beter gaat met eerlijke, persoonlijke aandacht. 
Aandacht van de leerkracht, van ouders, van elkaar en… aandacht voor elkaar. 
 
Aandacht is een kwaliteit van onze leerkrachten. Door onze kleinschalige aanpak kennen 
we elke leerling persoonlijk. We gaan geregeld op huisbezoek. Daardoor kennen we de 
achtergrond van elke leerling en zien we wat deze nodig heeft. De kinderen van de Wijzer 
aan de Vecht zijn zeer verschillend. Door handelingsgericht te werken, waarbij de 
onderwijsbehoefte van het kind centraal staat, kunnen wij goed aansluiten bij wat elke 
leerling nodig heeft. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en 
zodoende goede resultaten kunnen bereiken. Door vanuit een vertrouwensbasis te werken, 
is de leerling beter te motiveren. Persoonlijke aandacht is daarbij ons toverwoord. Zo voelt 
iedereen zich gezien en gewaardeerd en kan zich optimaal ontwikkelen. Zo wordt naar 
school gaan blijvend leuk en kunnen leerlingen veel beter leren. 
 

 
2.1.2. Communicatie, PR en uitstraling 
 

 
Bij de profilering van de KSU en de scholen hoort een goede uiting daarvan. We willen 
uitstralen wat we zijn en dit ook kenbaar maken in onze omgeving. Elke KSU- school geeft 
vorm aan een plan waarin aangegeven wordt van welke communicatiemix gebruik wordt 
gemaakt, en hoe deze wordt ingezet ter versterking van de profilering.  
 

.  

Hoe geeft de school vorm aan communicatie en PR richting relevante partners? 

 
De komende vier jaar willen we het imago van De Wijzer aan de Vecht nadrukkelijk 
versterken. De school is in verandering, zoals aangegeven verandert de leerling populatie en 
zijn we op weg om een gemengde school te worden. Niet alleen omdat onze leerling 
populatie verandert, maar ook omdat de huidige wereld andere vragen aan onze leerlingen 
stelt is binnen de Wijzer aan de Vecht een ontwikkeling naar eigentijds onderwijs ingezet. Dit 
is zichtbaar in het curriculum. Zo wordt er – naast rekenen en taal – vanaf groep 1 Engels 
aangeboden, is er een leerlijn voor techniek én een leerlijn voor meerbegaafde leerlingen. 
Deze ontwikkeling is ingezet in de school, het is ook zaak deze ontwikkeling zichtbaar te 
maken in de omgeving.  
 
Het komende schooljaar 2015-2016 wordt benut om met team, MR en ouders de tijd te 
nemen om een communicatieplan op te stellen. De belangrijkste doelstelling van dit 
communicatieplan is ons imago in de omgeving te versterken, in lijn van ons profiel. In dit 
plan wordt uitgewerkt welke boodschap we willen communiceren, hoe gaan wij dat doen, wie 
daarin onze belangrijkste partners zijn et cetera.  
 
Daarnaast wordt in september 2015 wordt de nieuwe website ingericht, wat ook kansen biedt 
om het imago te versterken. 
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2.2 Pijlers voor talentontwikkeling 

 

 
Ambitie: ’Een primair proces dat uitblinken van leerlingen ondersteunt, faciliteert en 
stimuleert’.  
 
De KSU streeft naar uitdagend, verrijkend en innovatief onderwijs, waardoor de talenten 
van onze leerlingen optimaal worden ontwikkeld. Naast welbevinden en betrokkenheid van 
kinderen en het streven dat zij met plezier naar school gaan, staan hoge en meetbare 
kwaliteit van het onderwijs centraal op de scholen van de KSU. Door goede instructie, 
opbrengstgericht werken en klassenmanagement wordt de basis verbreed en versterkt. Van 
daaruit ontwikkelen kinderen hun talenten, blinken zij uit; cognitief maar zeker ook op 
andere gebieden, zoals ICT, wetenschap en techniek, kunst en cultuur en sport. 
 

 

2.2.1 De basis duurzaam op orde houden 

 

 
Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij is het van belang 
dat de basis binnen alle KSU- scholen duurzaam op orde is én blijft. Voor ons is ‘de basis 
op orde’ dan ook een vanzelfsprekendheid om überhaupt te kunnen werken aan 
talentontwikkeling. Hierbij is een aantal elementen in de voorwaardelijke sfeer van belang 
die op orde moeten blijven.  
 

 
 
 

De ambities van de Wijzer aan de Vecht m.b.t. ‘De basis duurzaam op orde houden’  
 

 

 Opbrengst gericht werken 

Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren 
van de prestaties van alle leerlingen. De Wijzer aan de Vecht baseert de inrichting van haar 
onderwijskundig beleid op de (tussentijdse) analyses van de resultaten van de leerlingen. 
Onze leerkrachten zijn in staat om hun handelen af te stemmen op deze analyses en om 
afwijkende resultaten vroegtijdig te signaleren. Het gaat hier dus om opbrengst bewust 
handelen. In het hoofdstuk hiervoor zijn al een aantal speerpunten benoemd op het gebied 
van het versterken van de leerkrachtvaardigheden (op basis van het 
schoolondersteuningsprofiel). Naast deze speerpunten ligt de uitdaging voor het team en de 
kinderen in het verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces. Dit wordt zichtbaar in 
een actieve en betrokken houding. Kinderen weten dan wat zij willen leren, en hoe zij dit 
kunnen, leerkrachten zijn in staat om kinderen te laten leren. Dit punt wordt verder uitgewerkt 
bij 2.3 professionalisering. 
 

 Hoge opbrengsten voor de basisvaardigheden op school-groeps- en leerling 

niveau 

Op het gebied van de opbrengsten zijn er binnen de Wijzer aan de Vecht een aantal 
aandachtspunten. We benoemen deze hieronder.  
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Cito eindtoets 
Onze ambitie is om op de cito eindtoets een score te halen waarbij wij minimaal het 
gemiddelde niveau halen van scholen met een vergelijkbare leerling populatie. Hiertoe zal er 
de komende vier jaar geïnvesteerd moeten worden op begrijpend lezen en rekenen. 
 
Verhogen van de opbrengsten in begrijpend lezen 
De resultaten voor begrijpend lezen kunnen verbeterd worden. In de periode van november 
2012 tot september 2014 is door het team een begrijpend luister- en leestraject gevolgd, met 
studiebijeenkomsten en observaties. Deze scholing heeft tot een nieuwe methode geleid, 
een nieuwe didactiek en handvaten voor de leerkrachten. Er is een borgingsdocument 
opgesteld waarin de doelen bepaald zijn, en planmatig uitgewerkt is hoe de lessen worden 
ingevuld. 
De afspraken in dit borgingsdocument zijn onder meer dat er drie keer per week stillezen op 
het rooster staat en dat er veel wordt voorgelezen. Borging van deze afspraken in de praktijk 
blijft onze aandacht houden. Daarnaast blijven we de opbrengsten kritisch volgen en waar 
nodig zal onderzoek gedaan worden naar hoe de opbrengsten van begrijpen lezen verhoogd 
kunnen worden. 
 
Verhogen van de rekenopbrengsten 
In 2015 is vanuit School aan Zet een audit uitgevoerd op de rekenopbrengsten.  Er is een 
analyse uitgevoerd op de kwaliteit van de rekenopbrengsten en het onderwijsleerproces. Dit 
heeft geleid tot gerichte feedback op de rekenonderwijs, wat concreet wordt uitgewerkt in het 
rekenverbeterplan wat opgenomen is in het jaarplan 2015-2016. 
 
De belangrijkste aanbevelingen zijn: 

 Het vaststellen van streefdoelen op groeps- en individueel niveau. 

 Het werken volgens het directe instructiemodel door alle leerkrachten in alle facetten, 

en leg deze vast in teamafspraken 

 Maak afspraken over de referentieniveaus en passende perspectieven. 

 Zorg dat er een duidelijke taakverdeling is tussen schoolleider, IB-er, specialisten en 

leerkrachten. En leg eigenaarschap van leerkrachten nadrukkelijk vast. 

 

 Kwaliteit in vakmanschap 

Het schoolteam van de Wijzer aan de Vecht is een betrokken en hecht team dat veel 
aandacht heeft voor de leerlingen en hun ouders. Het schoolteam van de Wijzer aan de 
Vecht is vakbekwaam en werkt doelgericht aan constante ontwikkeling en verbetering van de 
eigen capaciteiten en die van de leerlingen. We zijn teamgericht en staan altijd voor elkaar 
klaar, in het belang van de leerling en ons onderwijs. We hebben veel kennis en 
vaardigheden in huis. Zoals een specialist taal, rekenen, hoogbegaafdheid, Engels en 
techniek  
 
Onze leerkrachten (huidige en in de toekomst aan te stellen) dienen te voldoen of binnen 
afzienbare termijn te kunnen voldoen aan onze eigen KSU-standaard voor vakmanschap. 
Kenmerkend voor dit vakmanschap is onder meer: passie voor het onderwijs, denken in 
kansen, continu blijven leren en leren van, met en door elkaar. In het hoofdstuk 
Professionalisering is het ontwikkelen van deze standaard en het bereiken van dit niveau 
dan ook een speerpunt. 
 
Vanuit de portefeuille personeel & organisatie zal binnenkort beleid geformuleerd worden 
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met betrekking tot het KSU vakmanschap. Dit beleid is leidend voor ons, en  zal verder 
uitgewerkt worden in de jaarplannen voor de komende vier jaren.  
 

 Kwaliteit van de infrastructuur 

De leeromgeving (gebouw en inrichting) en de ICT-infrastructuur zijn randvoorwaardelijk om 
goed onderwijs te bieden, en dit is bij ons prima op orde. 
Aan ons net gerenoveerde gebouw is goed te zien dat aandacht voor ons een centrale 
waarde is. Het is een uitnodigend gebouw met een ontmoetingsruimte voor iedereen en een 
ouderlokaal wat onze openheid en betrokkenheid goed symboliseert. Een gebouw waar 
iedereen met respect, zorg en aandacht mee omgaat, zeker ook de leerlingen. 
De inrichting en faciliteiten dragen nadrukkelijk bij aan onderzoekend en ontdekkend leren in 
een fijne sfeer. 
 

 
 

2.2.2 Ontwikkelen van 21st century skills 

 

 
Om leerlingen te laten uitblinken, vinden we het belangrijk dat leerlingen zich veelzijdig en 
zelfstandig kunnen ontwikkelen in een moderne, veilige leeromgeving. De leerlingen zijn 
(mede-)eigenaar van hun eigen leerproces en ontwikkeling. De KSU biedt vernieuwend en 
toekomstgericht onderwijs aan in verschillende onderwijsconcepten en 
leergemeenschappen.  
 
De term ‘21st century skills’ heeft betrekking op een samenhangend geheel van 
vaardigheden die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de 21ste 
eeuw. Het gaat hierbij niet zozeer om cognitieve kennis maar om sociale vaardigheden en 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Deze vaardigheden zijn:  

 Samenwerken: gezamenlijk een doel halen, elkaar aanvullen, inspireren, 
ondersteunen. 
 

 Creativiteit: het vermogen om nieuwe ideeën, benaderingen, oplossingsstrategieën en 
inzichten buiten de gebaande paden te creëren en te optimaliseren. 

 

 ICT geletterdheid: vaardigheden voor het effectief en efficiënt gebruik van technologie. 
Daarbij komen ‘technologische geletterdheid’ en ‘informatievaardigheden’ samen. 

 

 Communiceren: het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een 
boodschap. 
 

 Probleemoplossend vermogen: het (h)erkennen dat problemen bestaan en tot een 
plan van actie kunnen komen om deze op te lossen. 
 

 Kritisch denken: het vermogen om onafhankelijk van anderen een eigen visie of 
onderbouwde mening te formuleren. 
 

 Sociale en culturele vaardigheden: in staat zijn om met mensen van verschillende 
etnische, sociale, organisatorische en politieke achtergrond effectief samen te leren, te 
werken en te leven. 
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De ambitie van De Wijzer aan de Vecht m.b.t. de ontwikkeling van de 21st century 

skills 

 
Als een leerling onze school verlaat heeft hij zich optimaal ontwikkeld. Hij heeft allereerst 
veel geleerd en daar, mede door ons verrijkend curriculum met techniek en Engels, ook 
plezier in gehad. Taal, lezen en rekenen heeft tijdens zijn schoolperiode veel aandacht 
gekregen. Met deze stevige basis en heeft hij zelfvertrouwen en zelfbewustzijn gekregen. En 
bovenal: plezier in leren. 
Doordat een Wijzer aan de Vecht-leerling constant is gestimuleerd in zijn eigen kracht en 
persoonlijke ontwikkeling kent hij zijn mogelijkheden en is in staat die te benutten. Hij heeft 
een onderzoekende, ondernemende houding en beschikt over het nodige 
doorzettingsvermogen om zelfstandig of in goede samenwerking taken aan te pakken en 
eventuele problemen of vraagstukken op creatieve wijze te lossen.  
Door positieve, stimulerende aandacht van zijn leerkracht heeft hij geleerd om mee te 
denken over zijn eigen leerproces en daarbinnen eigen keuzes te maken. Hij kan kritisch 
naar zichzelf kijken en heeft het vermogen om conflicten constructief op te lossen.  
Hij heeft begrip voor andere culturen en geleerd om respectvol te communiceren en samen 
te werken. Hij heeft aandacht voor de ander en houdt daar ook rekening mee, ook als deze 
andere ideeën heeft.  
Voor ons ligt de focus m.b.t. de ontwikkeling van de 21th century skills dan ook op kritisch 
denken, samenwerken en probleem oplossend vermogen. 
 
Hoe gaan we dit bereiken?  

 Uitbreiden van het gebruik van coöperatieve werkvormen bij de basisvakken en 

inzetten van elkaars talenten.  

 Projectmatig werken, waarbij kinderen leren om samen een werkstuk of een 

presentatie te maken, leren taken te verdelen, leren samen afspraken te maken en 

samen verantwoordelijk te zijn voor het resultaat en het proces, leren elkaars werk te 

beoordelen 

 Onze leerlingen worden uitgedaagd om eerst zelf te proberen om hun probleem op te 

lossen 

 leerlingen leren om te brainstormen en te reflecteren, oplossingen te bedenken.  

 ontdekkend en onderzoekend leren inzetten waarbij leerlingen zoeken naar nieuwe 

oplossingsmogelijkheden en het creatief denken wordt gestimuleerd.(zie ook de 

leerlijn techniek in ons plusaanbod). 

 

2.2.3 Het plusaanbod 

 

 
Het plusaanbod betreft een verrijking van het onderwijsaanbod en de concrete invulling 
daarvan, zodanig dat de leerling uitgedaagd wordt. Voor alle KSU scholen geldt allereerst 
dat er een specifiek onderwijsaanbod (in verschillende gradaties) voor cognitief 
getalenteerde kinderen gerealiseerd wordt. Naast het aanbod voor cognitief getalenteerde 
leerlingen ontwikkelt elke school een plusaanbod. Hiermee verrijkt de school het 
onderwijsaanbod en op basis hiervan onderscheidt en profileert een school zich in de 
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directe omgeving. 

 

Het plusaanbod van De Wijzer aan de Vecht 
 

 
Het plusaanbod van De Wijzer aan de Vecht wordt gevormd door eigentijds onderwijs, dit is 
concreet uitgewerkt en zichtbaar in de leerlijn techniek en vroegtijdig  Engels. 
 
Wetenschap, natuur en technologieonderwijs  
Wetenschap en technologie zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. 
Onderzoekend en ontwerpen worden door het SLO aangemerkt als centrale vaardigheden 
die ontwikkeld moeten worden, ook in het primaire onderwijs. Vanuit het project 
leertijduitbreiding heeft in het schooljaar 20120-2013 de implementatie van het 
techniekonderwijs vorm gekregen. In eerste instantie voor de groepen  5 en 6  en 
aansluitend is de leerlijn voor de bovenbouw ontwikkeld. In 2020 wordt techniek 
waarschijnlijk een verplichting in het curriculum. Binnen de Wijzer aan de Vecht lopen we 
hierop vooruit en hebben we Wetenschap, natuur en technologieonderwijs (WNT) in ons 
onderwijsaanbod vanuit de volgende didactische uitgangspunten: 

 Kinderen kunnen bij WNT samenwerken aan zelf instruerende opdrachten.  

 Kinderen leren op basis van de eigen directe ervaring (leren door  doen). 

 We maken gebruik van didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren  

 Het leren moet aansluiten bij het dagelijks leven en een realistisch beeld geven van 
wetenschap en technologie 

 Groepsleerkracht geeft les; krijgt feeling voor en zicht op talenten WNT bij leerlingen 
 
Ambities: 

 Wetenschap, natuur en technologieonderwijs (WNT) biedt de mogelijkheid voor 
kinderen om hun eigen talenten te ontdekken;   

 De school wil de kinderen aan WNT laten proeven ten behoeve van algemene 
ontwikkeling en beroepenoriëntatie. Door interesse aan te wakkeren voor WNT kan de 
keuze voor vervolgonderwijs worden beïnvloed. 

 De school wil kinderen al op jonge leeftijd in aanraking brengen met natuur en milieu 
zodat ze daarvan kunnen genieten en op latere leeftijd ook zorg voor kunnen dragen.  

 Het onderwijs moet uitdagend voor de kinderen zijn. Het moet aansluiten bij de 
belevingswereld van de kinderen. De leerstof dient steeds in dienst te staan van het 
wekken van belangstelling, het vergroten van nieuwsgierigheid, van kennis en van de 
vaardigheid om met die kennis iets te doen: verantwoorde beslissingen nemen, 
probleem oplossen, dingen maken, overleg momenten hebben.  

 Als je goed om je heen kijkt, zie je wat er allemaal met WNT te maken heeft. Kinderen 
komen overal met wetenschap en technologie in aanraking. In onze maatschappij is 
het belangrijk dat kinderen leren omgaan met technologie. Bovendien is technologie 
leuk en zijn er veel mogelijkheden om op een zinvolle manier leerlingen met 
technologie in contact te brengen. 

 
Vroegtijdig Engels in de basisschool 
De Wijzer aan de Vecht biedt alle leerlingen van groep 1 t/m/ 8 een afgestemd aanbod 
Engels, in samenwerking met het speciale programma van EarlyBird.  Deze organisatie 
vormt een kenniscentrum voor ‘meer, beter en vroeger Engels’ en biedt scholen 
ondersteuning in het opzetten van een leerlijn Engels.  
Het team van de Wijzer aan de Vecht heeft een cursus “Classroom English” gevolgd van een 
native speaker, waarin het spreken van Engels in de klas werd getraind, maar ook 
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verschillende suggesties qua didaktiek in de groep werd geoefend. 
 
Om een EarlyBird school te  kunnen worden is er een kwaliteitskeurmerk dat toegekend 
wordt als voldaan wordt aan een aantal eisen. Aan de hand van een Kijkwijzer wordt bepaald 
of de school voldoet aan deze landelijke eisen voor vvto (vroegtijdig vreemdetalenonderwijs). 
Deze Kijkwijzer is als toetsinstrument erkend door het Europees Platform.  
In het schooljaar 2015-2016 zal deze Kijkwijzer worden afgenomen op de Wijzer aan de 
Vecht en vervolgens zal bij een positief resultaat het officiële certificaat worden uitgereikt. 
 
De Wijzer aan de Vecht streeft ernaar de Engelse taal een stevige plek te geven binnen het 
onderwijs op een zo natuurlijk mogelijke manier. Er wordt gewerkt vanuit een methode, maar 
daarnaast zijn er Engelse projecten georganiseerd, is er een speciale sectie in de bibliotheek 
met Engelse prentenboeken en wordt er ook aandacht besteed aan Engels bij muzikale 
activiteiten en andere creatieve vormen. 
 

 
 

2.3. Professionalisering 
 

 
Ambitie: ‘Uitblinkende medewerkers’. 
 
De KSU zet in op gemotiveerde professionals, die intrinsiek de wil hebben te 
professionaliseren, te leren en zich te ontwikkelen: goed willen zijn in hun vak. Daar wil de 
KSU de mogelijkheden toe geven, door medewerkers te stimuleren en te faciliteren om het 
maximale uit zichzelf te halen. Hierdoor kan elke medewerker uitblinken en is hij in staat om 
vanuit zijn professionaliteit de leerling te laten uitblinken.  
Professionalisering staat voor alle activiteiten die tot doel hebben kennis en vaardigheden 
van een beroepsgroep te verbeteren en verder te ontwikkelen.  
 

 
 

Professionalisering van het Wijzer aan de Vecht team 

De komende vier jaar willen we bij onze professionalisering de focus richten op het 
vergroten van de kennis en vaardigheden van de leerkrachten om van meer leerkracht 
gestuurd onderwijs naar meer leerling gestuurd onderwijs te komen. We willen leren en 
ontdekken hoe we de kinderen meer verantwoordelijkheid kunnen geven voor hun eigen 
leerproces. Ook willen we de kennis van de leerlijnen bij de leerkrachten vergroten zodat zij 
vanuit die basis de methodes meer durven los te laten daar waar dat nodig en mogelijk is om 
beter aan te sluiten bij wat de kinderen nodig hebben. Naast deze belangrijke pijler blijven 
we ons ook professionaliseren op het gebied van rekenen, begrijpend lezen en techniek, 
omdat dit ook speerpunten zijn voor de komende jaren. We gaan de professionalisering 
vormgeven door middel van studiedagen, teambijeenkomsten en collegiale consultatie en 
intervisie. 

2.4. Professionele cultuur; schoolorganisatie 

 

 
De KSU streeft een professionele cultuur na. Binnen een professionele cultuur zijn 
medewerkers gericht op kwaliteit en verbetering van de resultaten. Medewerkers die op een 
professionele wijze hun vak uitoefenen, hebben de intrinsieke motivatie om voortdurend 
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beter te worden in hun vak. Dit is zichtbaar in het gedrag van mensen.  
In een professionele cultuur spreken medewerkers elkaar aan op elkaars kwaliteiten en 
neemt men besluiten op basis van een visie, gecombineerd met de kwaliteit van voorstellen 
en argumenten. Er wordt met elkaar gewerkt, uitgeprobeerd en geleerd.  
Medewerkers in een professionele cultuur laten persoonlijk leiderschap zien. Ze zijn gericht 
op kwaliteitsverbetering, voelen zich daar persoonlijk verantwoordelijk voor en willen 
daarover verantwoording afleggen. 
 

 
 
 

De ontwikkeling van de professionele cultuur in De Wijzer aan de Vecht. 

De komende jaren willen we de omslag maken van een familiecultuur naar een professionele 
cultuur. 
Een van de punten die we willen aanpakken is het stimuleren van een reflectief klimaat in de 
school om zo aan te sturen op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Dit gaan we 
doen door het inzetten van flitsbezoeken en de reflectieve dialoog. Het doel is om 
leerkrachten te stimuleren om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke en zelf analytische 
personen die doelgericht werken en die zich willen verbeteren in hun werk. Leerkrachten 
worden gestimuleerd om na te denken over hun keuzes en het effect van hun handelen. Ook 
willen we een aantal studiemomenten besteden aan de interne communicatie: hoe geven we 
elkaar feedback en zorgen we dat we voldoende feedback krijgen? Door het inzetten van 
collegiale consultatie en intervisie willen we ervoor zorgen dat leerkrachten meer gebruik 
gaan maken van elkaars kennis en vaardigheden zodat er een cultuur ontstaat van leren van 
en met elkaar. 
 

2.5. Gericht partnerschap; de school, ouders en andere partners 

 

 
Ambitie: ‘Gerichte partnerschappen om leerlingen uit te laten blinken’. 
 
Het doel is te komen tot samenwerking met partners die door hun bijdrage leerlingen laten 
uitblinken en daarmee tevens bijdragen aan het realiseren van onze strategie. Het is dan 
ook onze ambitie en strategie die het aangaan van partnerschappen stuurt. 
 
Natuurlijk is de KSU partner van veel meer partijen dan de partners die we nu vanuit onze 
strategie kiezen; zoals de collega-besturen, de gemeente Utrecht en het 
Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs. Zeker die laatste partnerschappen zijn 
een gegeven en hecht, maar hebben een andere prioriteit. 
 

 

2.2.4 Partnerschap met ouders/verzorgers 

 

 

Ouders zijn de eerst aangewezen partners voor onze scholen. Ouders en leerlingen 
vormen immers de basis voor ons bestaan en geven ons bestaansrecht. Daarnaast zijn 
ouders ervaringsdeskundigen.  
Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat een goede samenwerking met 
ouders leidt tot betere resultaten van de kinderen, zowel in leerprestaties als in gedrag en 
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werkhouding.  
 
We willen het partnerschap vormgeven vanuit samenwerking en gedeelde 
verantwoordelijkheid. De school laat in woord en gedrag zien dat ouders erkend en 
beschouwd worden als partner in onderwijs en opvoeding en houdt hierbij rekening met 
diversiteit in achtergronden. We streven naar een zodanige samenwerking dat de 
thuissituatie en de schoolsituatie elkaar versterken en waarbij ouders zich gedeeld 
verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling en educatie van hun kind. Gericht 
partnerschap leidt tot uitblinkende leerlingen. 
 

 

 

De invulling van het educatief partnerschap in De Wijzer aan de Vecht 
 
 

 
Het vastgesteld KSU beleid ouderbetrokkenheid zal in het komende schooljaar in 
samenspraak met team en MR/ouders worden vertaald naar schoolbeleid, en dit 
schoolbeleid zal de komende jaren geïmplementeerd worden. Hierbij willen we de 
mogelijkheid van een samenwerkingsovereenkomst tussen school en ouders nadrukkelijk 
onderzoeken om nog beter invulling te kunnen geven aan het educatief partnerschap. 
  

2.2.5 Partnerschap met VVE, kinderdagverblijven, kinderopvang 

 

 

Deze partners zijn het voorportaal voor veel kinderen die later leerling worden op een KSU-
school. Zij hebben daarmee een grote invloed op de mate waarin leerlingen voorbereid zijn 
op het onderwijs in de meest brede betekenis. Een goede samenwerking met deze partners 
legt een goede basis voor een schoolloopbaan voor veel kinderen en is daarmee een 
belangrijke voorwaarde om leerlingen te laten uitblinken.  
 
De KSU realiseert gericht partnerschap met VVE, kinderdagverblijven en kinderopvang. De 
meerwaarde is gericht op de inhoud; met elkaar willen we werken aan en duidelijke 
afspraken maken over: 

 een doorgaande educatieve lijn (het curriculum);  

 overdracht van gegevens; 

 samenwerking met ouders; 

 realiseren van kwaliteitseisen. 
 

 

 

Geef aan met welke organisaties de school een partnerschap heeft en vertel kort iets 

over de gemaakte afspraken. 

 Aan onze school is een peutergroep verbonden, de inpandige voorschool van 
Spelenderwijs. We werken in de onderbouw nadrukkelijk samen en hebben de ambitie om 
deze samenwerking te versterken. De volgende onderwerpen worden de komende jaren 
(o.a. in gezamenlijke studiemomenten) verder uitgewerkt : 
 

 Er is een doorgaande educatieve lijn. We werken daar waar mogelijk vanuit hetzelfde 
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VVE programma waarbij de methoden en thema’s op elkaar zijn afgestemd. Er worden 

gezamenlijke activiteiten rond de thema’s georganiseerd. We gebruiken hetzelfde 

leerlingevolgsysteem KIJK 0-7. 

 Het pedagogisch  klimaat en het educatief handelen worden nog beter op elkaar 

afgestemd. Hiertoe wordt gezamenlijk scholing gevolgd, kijken we bij elkaar in de 

groepen  etc. 

 De  bestaande protocollen (bijv. ouderbetrokkenheid)  worden door de VVE coördinator 

van de Wijzer aan de Vecht i.s.m. collega’s bijgesteld. 

 Wij maken gebruik van het standaard overdracht document, en voor alle kinderen vindt 

een warme overdracht plaats. 

 

2.2.6 Partnerschap met opleiding(en) 

 

 

De derde partner waarvoor een gericht partnerschap cruciaal is, zijn de opleidingen (de 
PABO HU en Marnix). Opleidingen dragen bij aan kennis- en vaardigheidsontwikkeling, 
maar ook aan vorming (reflectie, professionele houding) van ons (toekomstig) personeel. Zij 
spelen daarmee een grote rol bij het kwalificeren van de toekomstige medewerkers van de 
KSU. Om die rol te kunnen vervullen zijn een hecht partnerschap en een wederkerigheid 
daarin noodzakelijk en gewenst.  
 

 

 

De opleidingsscholen van de KSU kunnen hieronder kort aangeven wat dit 
partnerschap met de opleiding(en) betekent.  
 
 

 
De Wijzer aan de Vecht is geen opleidingsschool. Wij bieden wel stagiaires van PABO en 
MBO opleidingen een leerplek aan voor een schooljaar. 
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3. Het schoolbeleid: 
 
In dit hoofdstuk komen de belangrijkste keuzes en voornemens op onderwijskundig terrein 
aan bod. 
 
 
Leerstofaanbod          
 

Vak-/vormingsgebied Gebruikte 
materialen/methoden 

Actie 
gewenst 

Nederlandse taal 

 Taalontwikkeling (groep 1 
en 2) 

Ik & Ko 
(oriënteren op nieuwe methode) 

 
ja 

Mondelinge taalvaardigheid Ik & Ko 
(oriënteren op nieuwe methode) 

 
ja 

Technisch lezen Groep 3: Veilig leren lezen 
Groep 4-8: Estafette 

j 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip (XL); aanvullend 
eigen teksten 

Ja  

Schrijven Pennenstreken  
Stellen Taal in Beeld  
Spelling Spelling in Beeld  

 Taalbeschouwing Taal in Beeld  

Engelse taal 

 Mondelinge taalvaardigheid Early Bird 
I-Pockets en Our Discovery 
Island 

ja 
Leesvaardigheid 

Rekenen-Wiskunde 

 Vaardigheden Groep 1 en 2  Rekenrijk 
Groep 3-8: Wereld in Getallen 

ja 
Cijferen 

Hoofdrekenen 

Schattend rekenen 

Verhoudingen en procenten 

Breuken 

Werken met de 
rekenmachine 

Meten 

Meetkunde 

Oriëntatie op jezelf /de mens en wereld 

Aardrijkskunde Geografisch perspectief Zaken van Zwijssen  
Ruimtelijke inrichting 

Topografie en kaartbeeld 

Geschiedenis Historisch besef Zaken van Zwijssen  
Historische gebeurtenissen 

Samenleving, waaronder geestelijke 
stromingen 
Levensbeschouwelijke vorming 

Hemel en Aarde  

Techniek 
 

O.l.v techniekleerkracht  

Milieu 
 

x  

Gezond en redzaam gedrag 
Verkeer 

VVN online  
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Natuuronderwijs Mensen, planten en dieren x  
Materialen en verschijnselen 

Lichamelijke opvoeding 

 Gymnastiek en atletiek O.l.v. gymleerkracht  
Spel 

Bewegen op muziek 

Kunstzinnige oriëntatie 

 Tekenen en 
handvaardigheid 

Eigen inbreng van de leerkacht  

Muziek 

Spel en beweging 

Cultuureducatie 

Leergebiedoverstijgende kerndoelen 

 
 

Werkhouding Vreedzame School 
 

ja 
Werken volgens plan 

Gebruik van leerstrategieën 

Zelfbeeld en zelfreflectie 

Sociaal gedrag 

Sociale integratie en actief 
burgerschap 

Sociale veiligheid 

Nieuwe media 

 

3.1. ICT beleid 

 
School specifiek invullen 
Voor de uitwerking van het beleid verwijzen wij naar het KSU-ICT-beleidsplan 2014-2016 
Aandachtspunten: 
 Onderwijskundige toepassing (software; inpassing in vak- en vormingsgebieden); 
 Internet en Kennisnet; 
 I-coach; 
 Scholing en begeleiding; 
 Externe ondersteuning; 
 Hanteer de lijst ‘Indicatoren Inspectie ICT-Onderwijs’. 
 

 
De ontwikkeling van ICT in De Wijzer aan de Vecht 
 

 
Wat betreft het ICT onderwijs in De Wijzer aan de Vecht is de basis op orde. De leerkrachten 
beschikken over de nodige vaardigheden en er zijn voldoende computers en digiborden 
aanwezig om eigentijds ICT onderwijs te kunnen bieden. 
 
De komende periode zijn onze speerpunten: 

 Het opleiden van een nieuwe Icoach, door het vertrek van de huidige Icoach naar een 

andere KSU school; 

 Opnemen van ICT doelen in het jaarplan, in lijn met de jaardoelen; 

 Vullen en lanceren van onze nieuwe website met in gebruik neming van het ouderportaal; 

 Benutten van de mogelijkheden van office 365 op schoolniveau. 
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3.2. De schoolorganisatie: 

 
Wie werken er in de school? 
 

Functie/ taak Inhoud 

De schoolleider 
 
 
 
De bouwcoördinatoren 
 
 
 
 
 
 
De groepsleerkrachten 
 
 
 
 
 
 
Intern Begeleider [IB-er]: 
 
 
 
 
 
 
 
Taalspecialist 
 
 
 
 
I-coach 
 
 
Conciërge 
 
 
 
Interne vertrouwenspersoon 
 
 
 
Stagiaire  
 
 
Meerbegaafdenspecialist 
 

Zij is onder meer verantwoordelijk voor de algehele 
organisatie, en met  name voor het onderwijskundige en 
personele gedeelte. 
 
Op de Wijzer aan de Vecht is 1 bouwcoördinator en een VVE 
coördinator. Zij coördineren de twee verschillende ‘bouwen’ op 
onze school. Zij zorgen dat de onder- (groep 1 t/m 3) en 
bovenbouw (groep 4 t/m 8) onderling regelmatig overleg 
hebben en dat binnen de bouw de coördinatie/afstemming 
goed is geregeld. Samen met de schoolleider vormen zij het 
managementteam. 
 
Zij dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken voor het 
onderwijs aan de kinderen. De school telt in totaal 6  groepen. 
Daarnaast verzorgt ieder een aantal taken die  noodzakelijk 
zijn voor een goede organisatie in de hele school. 
 
 
 
Hij j ondersteunt de leerkrachten bij het maken van 
groepsplannen en individuele handelingsplannen d.m.v. het 
bespreken van toets resultaten, ouder- en leerling gesprekken 
en observaties. Hij heeft contact met externe instanties zoals 
CED-groep, het buurtteam, logopediste en de schoolarts. Hij 
heeft een centrale rol bij de procedure voor de verwijzing naar 
het speciaal onderwijs. 
 
De taalspecialist richt zich op het verbeteren van de resultaten 
op het gebied van lezen, woordenschat en spelling. 
De begeleiding van de leerkrachten is essentieel. 
 
 
Hij draagt zorg voor het ICT-beleid in samenwerking met de 
ICT-werkgroep van de KSU. 
 
Hij draagt de zorg voor de school, de schoolomgeving en 
verricht ondersteunende werkzaamheden voor de leerkrachten 
 
 
Kinderen en ouders kunnen bij deze persoon terecht met 
vertrouwelijke zaken. 
 
 
Stagiaires van het ROC doen opdrachten in de kleutergroepen 
en worden begeleid door de leerkracht (en) 
 
Is verantwoordelijk voor het beleid voor pluskinderen. Zij 
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Administratief medewerker 
 
 
Clusterdirecteur 

ondersteunt de leerkrachten om het onderwijs voor 
plusleerlingen goed vorm te geven. 
 
Eén dagdeel per week wordt de financiële administratie en de 
leerling administratie door hem gedaan. 
 
Is eindverantwoordelijke van een aantal scholen. Zij 
ondersteunt de schoolleider en stuurt aan. Zij heeft nauw 
contact met het College van Bestuur 

 

 
 
Ziekte leerkracht 
Bij ziekte van een leerkracht wordt contact opgenomen met ASA. Zij gaan op zoek naar een 
vervangende leerkracht. Mocht er geen vervanging mogelijk, dan wordt de betreffende groep 
de eerste dag verdeeld over andere groepen. Zij krijgen voor die dag opdrachten mee die 
passen bij hun niveau. De schoolleider heeft die dag de tijd om een oplossing te zoeken 
voor de komende dag(en).  
De inzet van IB-er en de managementleden voor een groep wordt zoveel mogelijk beperkt. 
In enkele gevallen mag een LIO student of onderwijsassistent lesgeven onder 
verantwoordelijkheid van een leerkracht. 
 
Vergaderstructuur 
Er zijn verschillende vergaderingen te onderscheiden. 
 Overleg tussen de schoolleider en de clusterdirecteur 
 Clusteroverleg tussen de schoolleiders van het cluster en de clusterdirecteur. 
 Leerlingbespreking onder leiding van de IB-er.  
 Overleg tussen de IB-er en schoolleider. 
 Teamvergaderingen worden geleid door de schoolleider 
 In het taakbeleid zijn taken verdeeld over werkgroepen. Zij komen een aantal keer per 

jaar bij elkaar. 
 Bouwvergaderingen. Deze worden geleid door de bouwcoördinatoren.  Er zijn twee 

bouwen te onderscheiden: groepen 1 t/m 3 en de  groepen 4 t/m 8. Afhankelijk van  
het onderwerp is ook de schoolleiding hierbij aanwezig. Incidenteel wordt er vergaderd 
met de leerkrachten van 2 groepen. (groep 1 + 2, 3 + 4, 5 + 6, 7 + 8) 

 Managementteamvergaderingen; overleg tussen de bouwcoördinatoren en de  
schoolleider.   
 

 Formatiebeleid 
Jaarlijks vindt de beperkte personeelsenquête plaats onder leerkrachten. Hierop kunnen 
zij aangeven of er een verandering wenselijk is in hun werktijdfactor of groep waarin zij 
werkzaam zijn. Tijdens gesprekken worden deze wensen besproken. Bij het maken van 
een formatieplaatje zal waar mogelijk rekening gehouden worden met deze wensen. 
 

 Informatievoorziening personeel 
Het personeel wordt door de directie op de hoogte gehouden van (onderwijskundige) 
ontwikkelingen tijdens (team) vergaderingen. Daarnaast is er regelmatig een overzicht 
van mededelingen, die van belang zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Deze worden 
veelal via de mail gecommuniceerd. 
Vanuit de KSU worden personeelsleden geïnformeerd middels het Kaap-journaal en 
KSU-breed. 
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Personeelsadministratie 
De personeelsadministratie wordt verzorgd door de schoolleider. De verwerking van 
wijzigingen op het gebied van aanstelling en salariëring wordt gedaan door AS/works. We 
werken met een gedigitaliseerd systeem AFAS. 
Ziekmelding doet de schoolleider bij Cohesie. Bij langdurige ziekte van een leerkracht wordt 
Cohesie ingeschakeld. 
 
Jaarplanning 
Voorafgaand aan het nieuwe schooljaar wordt een jaarplanning gemaakt. Op de jaarplanner 
zijn activiteiten terug te vinden, maar ook vergaderingen en studiedagen.  
 
Klassenmap 
In iedere groep is een klassenmap aanwezig. Deze map heeft een basisinhoud die verder 
door de leerkracht ingevuld wordt. In de klassenmap worden de lesplanning en -
voorbereidingen bijgehouden, alsmede belangrijke zaken voor het goed reilen en zeilen van 
de groep.  
 
Leerlingdossier 
We werken met een digitaal leerlingdossier in Parnassys.  
 

 
Beleidsvoornemens m.b.t. de schoolorganisatie? 
 

 

 Opleiden en aanstellen van groepsleerkracht met IB taken om  de huidige IB-er die in 

2016 met pensioen gaat te vervangen. 

 Overgang van combinatiegroepen naar homogene groepen te starten in het schooljaar 

2015-2016 met groep 3 en 4. 
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4. PERSONEELSBELEID 

 

Onderwerp Waar is het beleid 
beschreven? 

Beleidsvoornemens/ 
plannen 

Functioneren van de medewerkers   

Gesprekkencyclus Beleid op stichtingsniveau POP, functionerings- en 
beoordelingsgesprekke
n zijn vastgelegd in een 
cyclus van 2 jaar. 

Loopbaan- en scholingsbeleid/ 
mobiliteit 

Beleid op stichtingsniveau Medewerkers die op 
een gebied uitblinken, 
worden gestimuleerd 
om scholing te gaan 
volgen. Dit kan op het 
gebied van het 
management of op het 
gebied van expertise 
m.b.t. een vakgebied. 

Opleidingsniveau/bekwaamheids-
dossiers 

Beleid op stichtingsniveau Elke leerkracht is zelf 
verantwoordelijk voor 
het 
bekwaamheidsdossier. 
Tijdens gesprekken is 
hier aandacht voor. 

Exit gesprekken Beleid op stichtingsniveau Bij vertrek van een 
werknemen wordt altijd 
een exitgesprek 
gehouden. 

Personele inzet   

Taakbeleid Beleid op stichtingsniveau  

Functiemix Beleid op stichtingsniveau  

Functiebouwwerk Beleid op stichtingsniveau  

Welbevinden   

Personeelstevredenheid Beleid op stichtingsniveau Jaarlijkse vragenlijst 
afnemen met Integraal 

Verzuimbeleid  Beleid op stichtingsniveau Verzuim <4% 

Werving 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selectie 

Beleid op stichtingsniveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleid op schoolniveau 
Voorafgaand wordt een 
profiel vastgesteld. (leeftijd, 
skills, motivatie, ervaring 
etc.) 
Brieven per mail 

Nieuw personeel wordt 
geworven via: 

- ASA 

- de KSU-site 

- de onderwijs-

vacaturebank 

- opleidingsschool 

 
1. Profiel bepalen 

2. Advertentie 

plaatsen 

3. Brieven 
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3 kandidaten op gesprek  selecteren in 

commissie 

4. Commissie 

bestaat uit een 

MR-lid, 

directielid en 

leerkracht 

5. 3 kandidaten 

spreken 

6. 2 kandidaten 

geven proefles 

7. Directie vraagt 

referenties op 

8. De commissie 

neemt een 

besluit 

Taakbeleid Schoolbeleid 
We gebruiken het 
programma taakbeleid.nl 

De directie stelt met het 
MT een lijst op van 
taken.  
Vervolgens worden de 
taken i.o.m. de 
teamleden verdeeld.  
Dit vindt plaats tijdens 
de eerste 
teamvergadering van 
het schooljaar. 

RI&E – afname en analyse door een 
externe instantie 

Zie arbobeleid 
 

Jaarlijks vullen de 
leerkrachten een 
enquête in. De 
uitkomsten worden met 
de directie besproken. 
Directie onderneemt 
actie bij zorg 

Leeftijdsbewust personeelsbeleid CAO beleid op 
stichtingsniveau 

Zie CAO 

Scholingsbeleid Staat niet beschreven 
Jaarlijks wordt een 
scholingsplan gemaakt 
door de directie. 

Het is van belang om 
de kwaliteit te 
waarborgen. Hiervoor  
wordt individuele en 
teamscholing ingezet. 
Individuele scholing 
wordt ook gevoed door 
interesse en kwaliteit 
van de leerkracht. 

Deeltijdbeleid Staat niet beschreven,  Part-time werken is 
mogelijk, maar we 
streven ernaar om zo 
min mogelijk part-timers 
aan te nemen. 
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5. Meerjarenplanning 
 
In onderstaand schema is het totaaloverzicht van de beleidsvoornemens/plannen en de 
planning van de uitvoering van onze school voor 2015-2019 opgenomen:  
 

Onderwerpen 

 

Schooljaar 

2015-2016 

Schooljaar 

2016-2017 

Schooljaar 

2017-2018 

Schooljaar 

2018-2019 
 

Profilering      

 
Communicatie, PR en 
uitstraling 

Opstellen 
communicatiepl
an en inrichten 

website 

Uitvoeren 
comm plan 

Uitvoeren 

Comm plan  

Uitvoeren comm 
plan en 
evalueren 

 

Pijlers voor 
talentontwikkeling 

     

 
Basis duurzaam op 
orde 

ambities voor 
resultaten 
bepalen 

Implementeren, 
evalueren en 

zo nodig 
bijstellen 

Implementeren, 
evalueren en 

zo nodig 
bijstellen 

Implementeren, 
evalueren en zo 
nodig bijstellen 

 

 BL 
verbetertraject 

BL 
verbetertraject 

   

 
 

rekenverbetertra
ject 

rekenverbetertr
aject 

rekenverbetertr
aject 

  

Kwaliteit in 
vakmanschap 
 

KSU beleid 
wordt 

gedefinieerd 

Uitwerken KSU 
beleid 

Implementeren Implementeren 
en evalueren 

 

 
21th century skills 

Techniekplan 
uitvoeren 

implementeren Evalueren en 
borgen 

  

 
Plusaanbod 
 

Implementatie 
EB, techniek en 

MB 

Certificering EB 

Implementatie 
techniek 

Evalueren 
plusaanbod 

  

 
Professionalisering 

Plan maken Implementeren Implementeren Borgen en 
evalueren 

 

 
Professionele 
cultuur 
 

 

Plan uitvoeren 
en starten met 
flitsbezoeken. 

 

Implementeren 

 

Implementeren 

 

Borgen en 
evalueren 

 

 
Gericht 
partnerschap 

     

  
Educatief 
partnerschap 
 

Vertalen KSU 
beleid 

ouderbetrokken
heid naar 

schoolbeleid 

Evalueren en 
borgen 

   

 
VVE 

Uitvoeren 
verbeterplan 

VVE 

Uitvoeren 
verbeterplan 

VVE 

Evalueren en 
borgen 

  



5.1. Planning voor 2015-2016 (vanuit schoolplan 2015-2019) 

 

Onderdeel Activiteit Beoogd resultaat Betrokkenen en 
verantwoordelijke 

Tijdsplanning 

Profilering     

Communicate, PR en 
uitstraling  

Opstellen 
communicatieplan en 
inrichten website 

Nieuwe website 
Nieuwe digifilm 
Versterken imago 

Schoolleider, Mt,  ICT 
coördinator 

September 2015 website en digifilm 
oktober-november 2015 opstellen 
communicatieplan 

Pijlers voor 
talentontwikkeling 

    

     

Basis duurzaam op orde BL verbetertraject Streefdoelen zijn per groep 
gedefinieerd en deze worden 
behaald.  

Schoolleider, Ib-er, 
leerkrachten 
 

Sept. 2015 Klassenbezoeken door 
SL en IB 

Okt.- dec.  2015 scholing in TV 

Januari 2016 analyseren cito 

 
 

rekenverbetertraject Streefdoelen zijn per groep 
gedefinieerd en deze worden 
behaald.  
 

Schoolleider, Ib-er, 
leerkrachten, School aan 
Zet 

Gedurende hele schooljaar 2015-
2016 

 

Kwaliteit in 
vakmanschap 
 

KSU beleid wordt 
gedefinieerd 

De ksu standaard voor 
vakmanschap is vastgesteld.  

KSU, werkgroep Gedurende hele schooljaar 2015-
2016 
 

21th century skills Plan maken Plan maken voor het inzetten 
van coöperatieve werkvormen 
en projectmatig werken ter 
versterking van 
oplossingsvaardigheden, 
kritisch denken en 
samenwerken.  

schooleider, MT maart tot mei 2016 opstellen plan 

Studiedag in mei 2016  
 

Plusaanbod 
 

Implementatie EB, 
techniek en MB 

 techniekcoördinator 
schoolleider/team 

MB specialist 

november 2015 studiedag en  
februari 2016 studiemiddag techniek 

maart 2016  themaweek techniek 



Schoolplan 2015 – 2019  

 36 

gedurende schooljaar techniek en EB 
lessen en collegiale consultatie 
Kijkwijzer door EB contactpersoon 
In januari eerste kijkwijzermoment en 
in juni 2e moment. 

Professionalisering Plan maken Doelen bepalen en 
ontwikkelplan opstellen om 
leerkrachtvaardigheden te 
vergroten op het gebied van 
leerlijnen, loslaten en geven 
van meer verantwoordelijkheid.  

Schoolleider, Ib-er, 
leerkrachten 
 

jan - feb 2016 opstellen plan  
Studiedag in februari 2016 
Van maart tot juni terug laten komen 
op de vergaderingen. 

Professionele cultuur 
 

Plan uitvoeren en 
starten met 
flitsbezoeken. 

reflectief klimaat en 

zelfbewuste leerkrachten die 

leren van en met elkaar  

schoolleider, 
leerkrachten 

Gedurende hele schooljaar 2015-
2016 flitsbezoeken en 
reflectiegesprekken. 
In juni 2016 studieochtend feedback / 
communicatie 

 
Gericht partnerschap 

    

  
Educatief partnerschap 
 

Plan maken, 
Uitvoeren beleid 
ouderbetrokkenheid 

KSU beleid omzetten naar 
schoolbeleid samen met Mr. 
Ouderbetrokkenheid vergroten 

Mr, schoolleider april- juni 2016  

 
VVE 

Uitvoeren 
verbeterplan VVE 

Doorgaande educatieve lijn en 

vergroten samenwerking met 
voorschool 

VVE coördinator, 
begeleider CED, 
schoolleider, coördinator 
Spelenderwijs 

studieochtenden samen met 
Spelenderwijs in september 2015 en 
maart 2015 

     

     

     

     

 



5. FORMULIEREN 

a. Instemming schoolplan 

 

 
Formulier instemming schoolplan 

 
 
          School:                    
 
               Adres: 
 
              Postcode / Plaats: 
 
              Brinnummer:                                          Handtekening clusterdirecteur: 
 
 
 
 
 
 

 
  De Medezeggenschapsraad van de ……………school verklaart bij deze in te  
 
  stemmen met het voorliggende schoolplan van de ……………school  
 
  voor de periode 2015 – 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Plaats:               Utrecht, …  …  2015 
                          
                                               Naam:                
 
                                               Functie:             Voorzitter MR 
 
                                               Handtekening: 
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b. Vaststelling schoolplan  

 
 

 

 
Formulier vaststelling schoolplan 

 
 
          School:                    
 
               Adres: 
 
              Postcode / Plaats: 
 
              Brinnummer:                                          Handtekening            
                                                                             clusterdirecteur/schoolleider: 
 
 
 
 
 
 

 
  Het bevoegd gezag van de KSU heeft het schoolplan van de ……………school  
 
  voor de periode 2015 – 2019 vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Plaats:               Utrecht, …  …  2015 
                          
                                               Naam:               Drs. C.M.M. Laenen 
 
                                               Functie:             College van Bestuur 
 
                                               Handtekening: 
 
 
 
 
 

 


