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INLEIDING 
 
Het SBP van de KSU “de leerling blinkt uit” wordt verlengd tot januari 2021. 

Om het nieuwe strategische plan input te laten geven voor het schoolplan 

willen we graag het huidige schoolplan, wat loopt tot augustus 2019, voor 2 

jaar verlengen.  

Sinds 1 juli 2017 gelden nieuwe voorschriften voor alle nieuwe 

schoolplannen. In onze situatie betekent het dat we moeten gaan voldoen 

aan de nieuwe eisen voor het schoolplan. Hiertoe wordt dit addendum bij 

het huidige schoolplan gevoegd. Middels het delen van onze ambities en het 

beschrijven van de wijze waarop wij voldoen aan de basiskwaliteit maken wij 

zichtbaar hoe gewerkt wordt aan onze onderwijskwaliteit en hoe we in 

ontwikkeling blijven. 

In de volgende hoofdstukken wordt omschreven op welke wijze de school 

wil voldoen aan de basiskwaliteit en welke kwaliteitseisen de school zelf 

stelt. De eisen voor de basiskwaliteit zijn de wettelijke minimumeisen 

waaraan elke school moet voldoen.  
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BASISKWALITEIT 

Maak een beschrijving op welke wijze je wil voldoen aan de eisen voor de basiskwaliteit adhv de volgende vragen:  

• Hoe is het burgerschapsonderwijs ingericht?  

• Hoe gaat de school om met taalachterstanden?  

• Welke vakken biedt de school aan?  

• Hoe gaat de school om met kerndoelen en referentieniveaus?  

• Maak een beschrijving op welke wijze je wil voldoen aan de eisen voor de basiskwaliteit adhv de volgende 
vragen:  

• Hoe maakt de school een doorlopende leerlijn mogelijk?  

• Hoe is het burgerschapsonderwijs ingericht?  

• Wat biedt de school aan qua extra ondersteuning (in relatie tot het ondersteuningsprofiel)?  

• Hoe volgt de school de leerlingen?  

• Welke onderwijstijd hanteert de school?  

• Hoe gaat de school om met taalachterstanden?  

• Welke vakken biedt de school aan?  

• Hoe gaat de school om met kerndoelen en referentieniveaus?  

• Bij andere voertaal dan Nederlands: hoe gaat de school daarmee om? 

 
 

Ons ondersteuningsaanbod voldoet aan de Standaard voor de basisondersteuning. Wij 
hebben een populatie die lager is opgeleid en waarbij veel kinderen een taalachterstand 
hebben. Zij worden veelal tweetalig opgevoed. Wij kunnen leerlingen in groep 1/2 extra 
ondersteunen die een taalachterstand hebben. We hebben vrijwel altijd een 
onderwijsassistent in groep 1/2 naast de leerkracht, die in kleine groepjes extra 
ondersteuning kan bieden. We maken gebruik van Logo 3000 voor de extra ondersteuning 
op het gebied van woordenschat. Kinderen die meer aan kunnen worden extra begeleid 
door de leerkracht die daarbij wordt ondersteunt door de leerkracht van de plusklas. Voor 
kleuters die dat nodig hebben zetten we Kleuter Extra in. Ook hebben we goede contacten 
met de logopediste en de ergotherapeut. Kinderen die moeite hebben met spraak en – of 
motoriek, verwijzen wij door en worden (soms onder schooltijd op school) begeleid door 
deze specialisten. Vanaf groep 3 wordt de ondersteuning voornamelijk door de eigen 
leerkracht geboden. Ook voor de kinderen van groep 3 t/m 8 maken wij gebruik van de 
diensten van de logopedist of de ergotherapeut als dit nodig is. Kinderen met dyslexie 
krijgen extra leesbegeleiding van de IB-er en we werken met leesmaatje bij het 
leesprogramma Bouw. Kinderen met matige gedragsstoornissen kunnen de leerkrachten 
in de klas zelf voldoende begeleiden. Zij worden hierin begeleid door de intern begeleider. 
Kinderen die meer aan kunnen worden begeleid door de leerkracht van de plusklas.   

Wij zijn een VVE-locatie. Dat betekent dat we een nauwe samenwerking hebben met het 
inpandige peutercentrum de Kleine Wijzer van Spelenderwijs. Samen met de 
peutermedewerkers bieden de kleuterleerkrachten een doorgaande lijn in voor- en 
vroegschoolse educatie. De thema’s worden op elkaar afgestemd, er worden gezamenlijke 
activiteiten georganiseerd en 3 keer per jaar is er een gezamenlijke studiemiddag waarbij 
de doelen op elkaar worden afgestemd en er samen wordt geleerd van en met elkaar om 
tot een zo goed mogelijke doorgaande lijn te komen. Het doel is om kinderen al in een zo 
vroeg mogelijk stadium een rijke leeromgeving te bieden waarin ze zich spelenderwijs 
kunnen ontwikkelen en eventuele achterstanden vanuit de thuissituatie zo veel mogelijk 
worden beperkt en ingehaald.   
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De groepen 3 en 4 hebben leertijduitbreiding. Tijdens deze uitbreiding is er extra aandacht 
voor rekenen en taal. Dit is een van de manieren waarop we werken aan het verkleinen 
van taalachterstanden.  

Kinderen uit groep 6 t/m 8 die goed scoren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
Brede School Academie. De BSA biedt leerlingen de kans om lessen te volgen na 
schooltijd in begrijpend lezen, woordenschat en kennis van de wereld. Het gaat om 
talentvolle, gemotiveerde kinderen, die vanwege een taalachterstand moeite hebben met 
de taal. Zo vergroten we de kans op het doorstromen naar de havo of naar het vwo. 

Vanuit talentontwikkeling bieden we de leerling een verrijkend aanbod met Engels en 
WNT- onderwijs (Wetenschap, Natuur en Technologie) We zien voor onze leerlingen 
kansen in ons techniekaanbod. We bieden hen 1 uur techniekles aan per week. Dit wordt 
gegeven door een vakdocent. Door samen te werken met andere scholen bieden we dit 
verrijkende aanbod door de bestaande lessen voor Taal en rekenen te verrijken met ICT- 
en WNT. Er is een groot tekort aan technisch geschoold personeel en we zien de 
praktische intelligentie van onze leerlingen al kansrijk voor de doorstroom naar een 
technische vervolgopleiding en uiteindelijk een loopbaan in een technisch beroep. 

 

  

 

 

  

 

 

 

Financieel 

Op de volgende wijze gaat de school om met sponsorgelden:  

Ieder jaar organiseren we een kerstmarkt. De opbrengsten van deze markt gaan naar een 
goed doel. Incidenteel is er een sponsorloop. Ook hiervan gaat de opbrengst naar een 
goed doel. 

 

  

Pedagogisch klimaat 

Beschrijving van het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat: 

De basis van het leren ligt in het pedagogisch klimaat. Op sociale veiligheid hebben we 
een hoge score. We sinds tien jaar met de methodiek van ‘de Vreedzame school’ Het 
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programma wil niet alleen kinderen sociale competenties leren, maar vooral ook een 
positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende 
en gedrag regulerende werking van uitgaat. Het gaat vooral over de wijze waarop wij met 
elkaar omgaan. De leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor dit klimaat, omdat we 
werken met mediatoren. Het uitgangspunt van de methode is het bevorderen van 
burgerschap. Door de samenwerking met stichting Coliblite hebben we in de methode 
zoveel mogelijk het digitaal burgerschap gekoppeld aan de lessen van de VS. (digitaal) 
burgerschap heeft een belangrijke plek op de Wijzer, omdat het gevoel van sociale 
veiligheid in de wijk laag is. Op school willen we een veilige plek bieden voor alle 
leerlingen.  De kinderen volgen binnen ons curriculum ook cursussen in digitale 
vaardigheden. Wanneer kinderen extra hulp nodig hebben op sociaal emotioneel vlak, dan 
kunnen zij een ‘rots en water training’ volgen. De IB-er is gekwalificeerd als trainer.  

 

Personeelsbeleid 

Omschrijving van de verwachtingen omtrent het pedagogisch-didactisch handelen van de 
leerkrachten:  

We werken vanuit de missie dat alles wat je aandacht geeft groeit. We gaan respectvol om 
met kinderen, waarbij we duidelijke grenzen stellen aan ongewenst gedrag. Leerkrachten 
worden gescreend op zowel uitstekende pedagogische, als didactische kwaliteiten. Als 
team stellen we ons lerend op. Vorig jaar zijn we begonnen met inhoudelijke werkgroepen 
die autonoom en volgens de PDCA -cyclisch werken. De leerkrachten worden 
gestimuleerd om expertise kennis te ontwikkelen in de vorm van persoonlijke-, en 
teamtrainingen/ -opleidingen. Aan het begin van het schooljaar maken de teams een 
jaarplan, dat in januari en in mei wordt geëvalueerd door het ophalen van data. 

 

Omschrijving van de wijze waarop de school zorgt voor bekwaam personeel:  

 

In de beoordelingscyclus worden schoolontwikkelingen meegenomen bij het stellen van 
individuele doelen. We besteden veel en kwalitatief goede aandacht aan de coaching van 
stagiaires. Ook nieuwe leerkrachten krijgen een inwerkplan. Op die manier houden we 
goed personeel binnen en trekken we potentieel goede werknemers aan. Ook door de 
samenwerking met de Marnix Academie kunnen we als opleidingsschool goede studenten 
begeleiden en aan ons binden.  De ICO-er krijgt relatief veel taakuren, zodat de studenten 
en starten professioneel begeleid kunnen worden. 

 

 

Veiligheid 

Beschrijving van het veiligheidsbeleid: 
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Zie hiervoor de bijlage gedragsprotocol 

 

Beschrijving van de wijze waarop de veiligheid wordt gemonitord op de school: 

 

We nemen een keer per jaar gecertificeerde veiligheidslijsten af van de Vreedzame School 
die gaan over het pedagogisch klimaat. Daarnaast bevragen we de leerlingen via de tool 
vensters m.b.t. sociale veiligheid.  

 

Bijschrijving van de wijze waarop het anti-pestbeleid wordt gecoördineerd. Zo mogelijk  

 

De signalering ligt bij de leerkrachten door observaties en door de afname van de 
vragenlijsten. Waar noodzakelijk worden de IB-er en/ of de schoolleiding betrokken. We 
werken met een pestprotocol (zie bijlage)  

 

 

Kwaliteitszorg 

Beschrijving van de wijze waarop de school monitort of het onderwijs zo is ingericht dat de 
leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en het onderwijs op hun behoeften is 
afgestemd: Geheel aan maatregelen waarmee je de kwaliteit van je onderwijs bepaalt.  

 

De populatie van de Wijzer aan de Vecht bestaat uit overwegend lager opgeleide ouders 
waarbij een groot percentage tweetalig wordt opgevoed. Wij volgen onze kinderen door 
gebruik te maken van het LVS van Cito. We doen observaties in de groep, hebben 
gesprekken met ouders en kinderen. Ook methodetoetsen leveren belangrijke informatie. 
Leerkrachten gebruiken deze data om doelen te formuleren in groepsplannen voor de 
hoofdvakken rekenen, taal en technisch lezen. Er worden daarbij verschillende niveaus 
gehanteerd en voor elk niveau wordt een passend aanbod beschreven. Leerkrachten 
voeren drie keer per jaar groepsbesprekingen met de intern begeleiders. Soms vinden 
naar aanleiding van die groepsbesprekingen ook gesprekken met ouders plaats. 

 

We zijn gestart met het vergroten van de autonomie van de leerkrachten door binnen 
werkgroepen jaarplannen op inhoudelijke thema’s te vormen. Deze jaarplannen zijn 
opgebouwd volgens de PDCA-structuur (zie bijlage) Binnen de cyclus werken we evidence 
based en halen we harde en zachte data op voor de checkfase. De start (do) van het 
nieuwe jaarplan is de evaluatie van het vorige jaarplan en data uit het LVS/de IEP- 
eindtoets, de vragenlijsten over tevredenheid personeel, leerlingen en ouders en de 
vragenlijsten vanuit de Vreedzame School. Dit plan loopt nog door tot en met augustus 
2019-2020 
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In het plan moet onze visie duidelijk tot uiting komen doordat we de vaardigheden, die we 
kinderen willen leren, structureel meenemen in de KPI’s van het jaarplan 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de wijze waarop de school verbetermaatregelen vaststelt als daar 
aanleiding toe is:  

 

De resultaten en trendanalyses van uitslagen methodetoetsen, vragenlijsten welbevinden 
en het Cito LVS hebben een signalerende en controlerende werking voor verbetertrajecten 
en voor het kunnen meten van gestelde doelen in de PDCA-cyclus. Vanuit de analyses 
hebben we gemerkt dat de verbetertrajecten nog niet het gewenste resultaat hebben 
opgeleverd. Dit komt door veel verloop onder het personeel en door slecht functionerende 
leerkrachten. We hebben ingezet op stabiliteit van het team en een tweejarig 
verbetertraject voor Rekenen en Begrijpend lezen. (Zie hiervoor ook ‘ambities’) 

 

  



Addendum bij schoolplan 2015 – 2019 

 

AMBITIES 
 

Ambities t.a.v. het onderwijsprogramma: 

‘Alles wat aandacht krijgt groeit.’ 
 
Vanuit deze visie is het speerpunt dit jaar ‘De basis op orde.’ Dat houdt in 
dat iedere leerkracht de instructies geeft volgens het expliciete directe 
instructiemodel. Dat we een verbetertraject voor begrijpend lezen in gaan 
dat is gericht op vakintegratie van het technisch leesonderwijs, 
woordenschat, begrijpend lezen en het vak Taal. Dit doen we in een 
tweejarig traject onder begeleiding van adviesbureau OinO.  Het doel is 
om 100% van alle leerlingen op referentieniveau 1 te laten scoren en 
60% op 1S te laten scoren. We accepteren geen kinderen op < dan 1F 
referentieniveau. We gaan voor een minimaal voldoende beoordeling op 
de eindtoets in ‘19/’20. 
 
Voor rekenen maken we dit jaar de verdieping van de didactiek rondom 
het fasen model, drieslagmodel en de vertaalcirkel, gecombineerd met 
EDI-leerkrachtvaardigheden. Ons doel is om 100% 1F score te 
handhaven en 60% op 1S te scoren. Dat is een verbetering van 39% in 
‘19/’20. 
 
Voor lezen willen we in ‘19/’20 het resultaat van 0% <1F en 100%1F 
behouden en we willen minstens 80% van de leerlingen op niveau 2F 
hebben. Dat is een verbetering van 47% 
 
 
 

Ambities tav het pedagogisch en didactisch handelen van de leraren: 

We willen de kinderen zelfstandiger maken door het stellen van doelen 
en meer leren reflecteren op gedrag. Bij zelfredzaamheid moeten wij als 
school de directe sociale omgeving van de kinderen compenseren. De 
school is een directe oefentuin voor de kinderen en de leerkrachten. 
Want ook zij zullen oude gewoontes moeten afleren vanuit moed en 
vertrouwen. Dat vraagt coaching en geduld van het management. De 
werkgroepen nemen de visie van de school (verwoord in het 
schooljaarplan) als uitgangspunt voor het vormgeven van het onderwijs. 
In ambities schooljaarplan speerpunten.  
 
 

Ambities op het gebied van veiligheid: 

 
Resultaten nog niet geëvalueerd 
 

Ambities m.b.t. schoolklimaat: 

De huidige schoolscore vanuit de vragenlijsten Vreedzame School 
vasthouden door blijvend aandacht te besteden aan borging van de 
methode. 
N.a.v. de talentenscan onder ouders nog meer ouders betrekken bij de 
school. Ook de OC wordt verder geprofessionaliseerd. Zij gaan dit jaar 
ook voor leespromotie inhoudelijk de kar trekken in samenwerking met 
het team. 
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In samenwerking met st. Coliblite gaan we ouders trainen in ICT-
vaardigheden. Cyberouders leiden deze ouders op om leerlingen te 
kunnen helpen en begeleiden  
 

Ambities m.b.t. leerlingparticipatie: 

We willen een leerlingraad oprichten. Dit was al een ambitie voor 19-20, 
maar deze is nog niet uitgevoerd. Ook dit jaar zijn er weer 
afstemmingsgesprekken met de kinderen zelf. Vanuit het Brede school 
verband komt er ook een wijkraad waarin we hebben toegezegd dat de 
leerlingen van de Wijzer aan de Vecht participeren. De werkgroepen 
halen data op voor de midden- en eindevaluatie van het jaarplan. De 
kinderen worden daarin meegenomen ter verbetering van het onderwijs. 
In het PDCA-format nemen we: zelfstandigheid, een onderzoekende 
houding, samenwerken en creativiteit als vaardigheden waarmee de 
kinderen binnen de lessen kunnen oefenen. 
 
 
 

  

 

Op de volgende wijze wordt het beleid ingezet om bovenstaande ambities te verwezenlijken: 

 

Bij het personeelsbeleid heb ik zoveel mogelijk ingezet op diversiteit in expertise bij nieuwe 
leerkrachten. Drie mensen volgen een individuele scholing die ten goede komt aan de 
schoolontwikkelingen. Teambreed is er in 19-20 en 20-21 scholing gepland voor EDI/ 
Engels en begrijpend lezen. Door een nieuwe methode technisch lezen komt er samen 
met de methode Staal (taal en woordenschat) en de methode Nieuwsbegrip een vak- 
integrale aanpak voor het verbeteren van leerkrachtvaardigheden op het vlak van 
modelling. Het verbeteren van de resultaten voor begrijpend lezen is de motor voor dit 
verbetertraject. Daarnaast hopen we ons verrijkende curriculum WNT te kunnen integreren 
in de basisvakken wanneer de aanvraag voor de onderwijsimpuls wordt toegekend. 
Eind juni evalueren we het werken in autonome werkgroepen en kijken we vooruit naar het 
verbeteren van de processen die daaronder liggen. 
 

 

Op de volgende wijze wordt het personeelsbeleid ingezet om de onderwijskundige ambities te 

ontwikkelen en te verwezenlijken: 

Zie kopje ‘personeelsbeleid’ 
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HERIJKTE SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 
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FORMULIEREN 

Formulier instemming schoolplan en addendum 

 

          School:                    

 

               Adres: 

 

              Postcode / Plaats: 

 

              Brinnummer:                                          Handtekening clusterdirecteur: 

 

 

 

  De Medezeggenschapsraad van de ……………school verklaart bij deze           

  in te stemmen met het voorliggende schoolplan en addendum                                     

  van de ………………………school 

 

  voor de periode 2019 – 2021. 

 

                                              Plaats:               Utrecht, …  …  2019 

                          

                                              Naam:                

 

                                              Functie:             Voorzitter MR 

 

                                              Handtekening: 
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Formulier vaststelling schoolplan en addendum 

 

          School:                    

 

               Adres: 

 

              Postcode / Plaats: 

 

              Brinnummer:                                          Handtekening            

                                                                             clusterdirecteur/schoolleider: 

 

 

 

  Het bevoegd gezag van de KSU heeft het schoolplan en addendum van de  

 

  ………………………school  

 

  voor de periode 2019 – 2021 vastgesteld. 

 

                                              Plaats:               Utrecht, …  …  2019 

                          

                                              Naam:               J. van der Klis 

 

                                              Functie:             Voorzitter College van Bestuur 

 

                                              Handtekening: 

 

 

 


