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1 INLEIDING 

Het schoolondernemingsplan is een beleidsdocument waarin onze plannen en ideeën voor 
de komende vier jaren op hoofdlijnen worden beschreven. Deze beschrijving is het beginpunt 
van onderwijsverbeteringen en veranderingen op de verschillende domeinen die de school 
gaat doorvoeren. Het plan geeft ons richting en houvast t.a.v. de gemaakte beleidskeuzes, 
de consequenties ervan en bij de verdere planning en uitvoering van dit beleid. Het plan is 
dynamisch. We leven in een snel veranderende wereld en deze veranderingen hebben effect 
op de wijze waarop wij ons onderwijs vorm geven. Dit betekent dat wij jaarlijks het plan 
zullen evalueren. Deze evaluatie biedt ons tevens de mogelijkheid het plan te herijken en 
waar nodig bij te stellen.  
Vanuit het ondernemingsplan wordt jaarlijks het jaarplan opgesteld, waarin het wat, hoe en 
waarom specifieker wordt beschreven. 
 
Tevens legt het plan aan iedereen die bij de school betrokken is uit waar we voor staan, 
welke keuzes wij maken, hoe wij veranderingen gaan realiseren en welke doelen wij 
nastreven. Dit doen wij naar de ouders van onze leerlingen, het bestuur van de stichting 
Katholiek Primair Onderwijs (KPOA), de medezeggenschapsraad van de school (MR), de 
Inspectie, het samenwerkingsverband de Eem (SWV de Eem), de tussen schoolse partner 
(LoS), De SKA voor naschoolse opvang en de voorschool en verdere stakeholders. 
 
Het plan kan rekenen op een breed draagvlak en is in samenwerking met alle geledingen tot 
stand gekomen: het MT, het Kernteam, het team, de MR en de ouders hebben input 
gegeven. Deze input is verwerkt en vastgelegd in het schoolondernemingsplan. 
Het plan is ambitieus en met de inzet, betrokkenheid en het enthousiasme van alle 

geledingen gaan wij ervoor zorgen dat het een succes wordt. 

1.1 Het organisatie model 

De leerkracht is de spil en het eerste aanspreekpunt als het gaat om het kind. De overige 

functies zijn terug te vinden in het organogram. 
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Managementteam (MT) 

Het MT van de school bestaat uit de directeur en de teamleider. 

Kernteam 
Het kernteam bestaat uit het MT, een intern begeleider en een leerkracht met ambitie 
middenmanagement. 
 
Ondersteuning 
Interne begeleiders zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van leerkrachten en 
begeleiding van ouders en kinderen in zorgtrajecten. Jaarlijks zorgen de IB’ers voor de 
onderlinge verdeling van de groepen.  
 

2 SAMENVATTING 
 
De Langenoord is een school in beweging; steeds op zoek naar manieren om de kwaliteit 
van het onderwijs te verbeteren. De afgelopen 4 jaar is er stevig ingezet om te komen tot een 
professionele cultuur, waarbij een lerende houding uitgangspunt is. Verschillende 
scholingstrajecten hebben een bijdrage geleverd aan het realiseren van deze professionele 
cultuur: teamontwikkeling, HGW, ICT en het vergroten van leerkracht vaardigheden. 
Samenwerking en verbinding wordt gezocht binnen het team, MT, Kernteam, ouders, KPOA 
en stakeholders. 
De komende jaren krijgt dit een extra impuls door de strategische doelen te koppelen aan de 
pijlers van het HPS traject (High Professionals Schools) dat de afgelopen 3 jaar op KPOA 
niveau centraal heeft gestaan. Het HPS traject is bovendien een belangrijk deel vanuit het 
Strategisch Beleidsplan van KPOA 2015-2018 (SBP). Het SBP geeft de strategische koers 
aan die voor alle scholen, die deel uitmaken van de stichting, als basis voor het 
schoolondernemingsplan gebruikt wordt.  
De belangrijkste doelstelling van de Langenoord is de komende vier jaar de kwaliteit van het 
onderwijs te versterken. De schoolondernemingsdoelen (hoofdstuk 8) zijn afgeleid van de 
strategische doelen (hoofdstuk 4.5). De pijlers vanuit het HPS traject zijn hierbij leidend: 

- stakeholders / partners waarmee samenwerking gezocht wordt 
- visie op leren / onderwijs 
- leiderschap 
- professionele ontwikkeling 
- leerrendement 

Door de uitwerking van de strategische doelen op operationeel niveau zijn wij in staat om 
doelgericht verder te bouwen aan kwalitatief goed onderwijs.  
De Langenoord zit in een situatie van krimp. Hoewel ons marktaandeel goed is en constant 
blijft, ontkomen wij niet aan een terugloop van het aantal leerlingen. Het realiseren van onze 
doelen moet leiden tot het behoud van een stevig marktaandeel en een positieve 
positionering in de wijk. 
Naast een sterkte-zwakte analyse (SWOT) hebben ook de bijeenkomsten met de geledingen 
en de strategische koers van KPOA een belangrijke bijdrage geleverd om te komen tot het 
formuleren van onze ambitie voor de komende jaren. 
 

3 STRATEGISCH BELEID 
 

3.1 Visie van de school 
Op De Langenoord zijn wij voortdurend op zoek naar het scheppen van mogelijkheden en 

kansen, zodat kinderen zich blijvend kunnen ontwikkelen. De afstemming van het 

onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van het kind / kinderen is hierbij uitgangspunt.  
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Als team van De Langenoord willen wij bereiken, dat ieder kind via een ononderbroken leer- 

en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden kan verwerven dat het nodig heeft om 

een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een omgeving waarin het 

zich veilig en gerespecteerd voelt. Als individu en deel uitmakend van een groep, moet het 

kind (en later als volwassene) in de maatschappij zelfstandig kunnen functioneren, denken 

en handelen.  

Om die reden maken wij een bewuste keuze om drie kernwaarden als vertrekpunt voor ons 

onderwijs te nemen. 

Deze kernwaarden zijn: 

 Creativiteit:  creatief zijn in het vinden en zoeken naar oplossingen van 

problemen, initiatieven kunnen nemen, durven fantaseren en dromen, uitgaan van kansen en 

mogelijkheden in plaats van denken en handelen vanuit belemmeringen en problemen en 

uiting geven aan gedachten, gevoelens en creatieve ideeën.  

 Eigenwaarde:  het hebben van een positief zelfbeeld, een positieve kijk op 

jezelf, zelfvertrouwen, een eigen mening hebben en uiten, kunnen en durven uitgaan van de 

eigen kracht, zicht hebben op persoonlijke kwaliteiten en talenten, hulp kunnen vragen en 

bieden, een eigen positie kunnen innemen in een kleine of grotere groep en tegenslagen 

kunnen overwinnen 

 Betrokkenheid:  betrokken zijn bij de wereld om ons heen, betrokken bij de 

ander, betrokken bij het werk en de taak die uitgevoerd moet worden, betrokken bij het eigen 

leerproces, mede verantwoordelijk zijn voor het eigen leerproces en mede eigenaarschap 

voor de persoonlijke ontwikkeling, een onderzoekende en lerende houding ontwikkelen, 

kunnen delen, samen spelen en samenwerken. 

 3.2 Missie van de school 

“Ieder kind telt mee”. 

Kinderen verschillen in talent, persoonlijkheid en werktempo. Ook verschillen zij in sociale- , 

culturele- en economische achtergrond. Op De Langenoord houden we rekening met deze 

verschillen en bieden wij een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle leerlingen. 

Onze school kent een leerstofjaarklassensysteem waarbinnen de individuele ontwikkeling 

van ieder kind wordt gestimuleerd en ruimte is voor verdieping of verrijking van het 

leerstofaanbod.  

Wij willen een school zijn voor alle kinderen, ook voor die kinderen die zich anders 

ontwikkelen dan de meeste leeftijdsgenootjes. “Ieder kind telt mee”, betekent ook dat ieder 

kind welkom is. Het belang van het kind en de mogelijkheden die de school kan bieden, zijn 

hierbij leidraad. De mogelijkheden van de school en de grenzen die hierbij horen zijn nader 

uitgewerkt in het schoolondersteuningsprofiel van de school.  

Op De Langenoord werken wij aan een vriendelijk en veilig leefklimaat. Affectie, warmte en 

vertrouwen bevorderen het veiligheidsgevoel bij kinderen wat ten goede komt aan hun 

ontwikkeling. Veiligheid, structuur en continuïteit geven ruimte tot denken en handelen. 

Samen school zijn betekent werken aan geborgenheid, weerbaarheid, samenwerken, 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Samen school zijn betekent ook werken aan kennis, 
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attitudes en vaardigheden. Als school hechten wij veel waarde aan het klimaat waarbinnen 

ons onderwijs wordt gegeven. Om tot leren te kunnen komen is een goede sfeer op school 

essentieel en werken aan een vriendelijk en veilig leefklimaat is een constant aandachtspunt. 

Het bewust omgaan met normen en waarden en het aangeven van grenzen horen hierbij. Er 

wordt stelling genomen tegen pestgedrag en discriminatie. 

Het team ziet de ouders als belangrijkste partner. Samen met hen dragen we de 

verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun kind. Vertrouwen is een sleutelwoord: 

vertrouwen krijgen en geven. Wij werken en handelen vanuit de driehoek ouders – kind – 

school. 

3.3  Pedagogisch klimaat 

Onze visie op pedagogisch klimaat: 

Wij vinden dat zowel leerkrachten als leerlingen en alle betrokkenen bij het onderwijs op de 

Langenoord, naar elkaar en onderling, respect voor elkaar dienen te hebben en dat dit terug 

te vinden is in duidelijke omgangsregels. Voor onze leerlingen is het belangrijk dat er een 

heldere structuur binnen de groep is, zodat ze weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen 

verwacht mag worden. Ook het bevorderen van de zelfstandigheid bij de leerlingen zien we 

als belangrijk onderdeel binnen onze visie op het pedagogisch handelen. Bij de start van een 

nieuw schooljaar maken kinderen – samen met de leerkracht – omgangsregels. De 

afspraken hoe men binnen de groep met elkaar omgaat en waar men trots op is, krijgen een 

plek in de “pauw”. Deze pauw heeft een prominente plek in iedere groep. 

Om het pedagogisch klimaat in de groepen en binnen de school te bevorderen, wordt er 

bovendien schoolbreed gewerkt met de methode sociaal- emotionele ontwikkeling “Goed 

gedaan”. 

3.4  Actief burgerschap en sociale integratie 
Actief burgerschap en sociale integratie verwijzen naar de bereidheid en het vermogen deel 
uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Actief 
burgerschap heeft een duidelijke relatie met de visie en de missie van de school en de 
kernwaarden die de school centraal stelt in haar handelen. 
 

3.4.1 Visie van de school op het gebied van actief burgerschap 
De Langenoord vindt actief burgerschap belangrijk, omdat we willen dat onze leerlingen 

betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een betere wereld.  

Op De Langenoord gaan wij uit van het kind: het gaat erom dat het kind zichzelf leert 

kennen, zich leert zien als een onderdeel van zijn omgeving en in het geheel van de wereld. 

De nadruk ligt op je open stellen voor anderen, leren van elkaar en betrokken zijn. 

Wereldburgers stellen betrokkenheid als daad tegenover onverschilligheid. Ze komen in 

actie, leveren een positieve bijdrage aan de gemeenschap en ontwikkelen daardoor ook 

zichzelf. 

Kinderen doen concrete ervaringen op door het deelnemen aan projecten. Dit kunnen 

projecten zijn van Edukans (project Schoenmaatje), maar ook projecten die inspelen op de 

actualiteit en waarbij een actieve bijdrage van burgers wordt gevraagd. Jaarlijks wordt dem 

projectkeuze vastgesteld.  
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3.4.2 Doelen actief burgerschap op onze school 
Vanuit onze visie stellen wij ons de volgende doelen: 

- De leerlingen kennen zichzelf 
- De leerlingen kennen de ander 
- Ze zien wat hen met anderen verbindt 
- Ze stellen zich open voor anderen en leren van anderen 
- Ze zijn betrokken bij anderen: mensen met een andere achtergrond, mensen in nood 
- Ze leveren een bijdrage aan een betere wereld 

 
Deelname aan projecten en/of acties gaat verder dan het geven van geld; het gaat om 
betrokkenheid bij de ander die het moeilijk heeft, bewustwording en weten en accepteren dat 
er verschillen zijn. 
 

3.4.3 De directe leefomgeving 
Burgerschap krijgt ook vorm door betrokkenheid bij de directe leefomgeving – het dorp 
Hoogland - en deelname aan activiteiten die vanuit deze leefomgeving (vanuit traditie) 
worden georganiseerd. 

 

3.5  Identiteit 

De Langenoord maakt deel uit van de stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort. 

Iedere KPOA school heeft een afgevaardigde in de Leergemeenschap Identiteit KPOA. 

Als katholieke school hebben wij de opdracht om de leerlingen te helpen bij het ontwikkelen 

van een levensbeschouwelijke identiteit, die hen houvast geeft bij het gestalte geven aan 

hun eigen leven om van daaruit te werken aan de opbouw van de maatschappij, waarin zij 

met allerlei opvattingen en waarden worden geconfronteerd. De primaire geloofsopvoeding is 

een taak van de ouders.  

De school draagt slechts bepaalde elementen aan die in de lijn van een katholieke 

opvoeding verwacht mogen worden. Zij is hierbij ondersteunend naar ouders en 

geloofsgemeenschap. Als katholieke school hebben wij de taak om de waarden van de 

christelijke levensvisie aan de leerlingen te laten zien en deze levensvisie te leren waarderen 

en begrijpen. Op De Langenoord wordt in ons leerplan structureel tijd ingepland voor het vak 

catechese. Wij laten ons daarbij leiden door de methode “Trefwoord”. De school kan hierbij 

ondersteund worden door een externe deskundige. 

Er is een duidelijke relatie tussen het creëren van een positief pedagogisch klimaat en het 

vak catechese. Bij de geloofsontwikkeling wordt gewerkt rondom thema’s die dicht bij de 

belevingswereld van kinderen liggen. Wij willen samen met de kinderen ‘op verhaal komen’. 

Persoonlijke ervaringen van kinderen en verhalen uit de bijbel, worden aangevuld met 

gedichtjes, versjes, liedjes en verhalen uit deze tijd. Op deze wijze maken kinderen kennis 

met de vraagstukken over arm en rijk, groot en klein, macht en onmacht.  

De multiculturele samenleving waarin wij leven vraagt ook om kennis te nemen van andere 

geloofsrichtingen en culturen. Kennis draagt bij tot betrokkenheid met en begrip voor bij 

diegenen die een andere levensbeschouwelijke achtergrond hebben.  

Tevens wordt er aandacht besteed aan de christelijke feestdagen en kerkelijke bijzondere 

“levens” momenten, zoals de Eerste Heilige Communie en het Vormsel.  



  

Schoolondernemingsplan 2015-2019 Kbs de Langenoord 

 Pagina 8 
 

De Langenoord ziet het als haar taak kinderen begrip en waardering bij te brengen voor 

onderlinge verschillen. Acceptatie, waardering en respect voor de ander, vormen belangrijke 

bagage waardoor zij later een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving: een 

samenleving waarin iedereen er mag zijn, gezien wordt en tot zijn recht komt. 

Identiteit heeft een sterke verbinding met onze kernwaarde eigenwaarde. Identiteit begint bij 
jezelf kennen, weten wie je bent en waar je vandaan komt. Dit creëert zelfbewustzijn als 
basis van vertrouwen en zelfvertrouwen. Om dit te bevorderen staat in iedere groep een 
identiteitskastje. Wekelijks presenteert een kind hierin zichzelf met spullen die voor hem/haar 
belangrijk zijn, iets zeggen van zijn/haar afkomst, hobby’s of talenten. 
 
Wij hebben ons tot doel gesteld om de komende vier jaar op zoek te gaan naar antwoorden 
op de volgende vragen.  

 Hoe kunnen wij de visie van de school verbinden met de waarden van KPOA? Op 
welke onderdelen is deze verbinding er al? Kortom: op zoek naar 
gemeenschappelijke taal; 

 Welke plek heeft onze katholieke achtergrond binnen ons onderwijs, hoe zien wij dat 
en waar blijkt dit uit? 

 Welke plek heeft onze methode Trefwoord en voldoet deze methode nog aan onze 
eisen? 

 We weten wat wij onze leerlingen willen meegeven na 8 jaar basisonderwijs; maar 
hoe verhoudt zich dat tot onze katholieke identiteit en levensbeschouwelijke 
achtergrond?  

 Hoe kunnen wij de samenwerking met de kerk als partner bevorderen? 

 Op welke manier kunnen wij de verbinding zoeken met andere religies en culturen? 
Wij kunnen gebruik maken van de diensten van Oblimon, onderwijsbegeleiders op het 
gebied van levensbeschouwing.  

 
3.5.1 Wat geven wij onze leerlingen mee na 8 jaar onderwijs? 

Naast de kennis over de kernvakken en de overige vakken, willen wij ook bereiken dat onze 
leerlingen de volgende vaardigheden en eigenschappen in hun bagage hebben: 

 Zelfvertrouwen 

 Sociale vaardigheden 

 Eigen keuzes kunnen en durven maken  

 Kritische vragen stellen, diep denken en leren, discussiëren, overleggen en 

beargumenteren 

 Verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling 

 Initiatief nemen 

 Kunnen presenteren en spreken voor een kleine en grote groep 

 Doorzettingsvermogen tonen; ook als het even tegen zit 

 Een lerende en onderzoekende houding hebben 

 Normen en waarden en omgangsvormen hanteren 

 ICT vaardig zijn inclusief media wijsheid 

 Kunnen samenwerken 

 Hulp kunnen vragen en hulp kunnen aanbieden 

 Acceptatie en respect voor elkaar 

 Betrokken zijn bij de omgeving en de maatschappij 
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Bovenstaande vaardigheden hebben een sterke relatie met onze kernwaarden: creativiteit, 

eigenwaarde en betrokkenheid.  

4 MARKTANALYSE 

 

4.1.1 Omgevingsanalyse 

Hoogland is een voormalige gemeente en sinds de annexatie in 1974 een dorp binnen de 

gemeente Amersfoort. Door de grote saamhorigheid, traditionele gewoonten en agrarische 

oorsprong is het dorpskarakter grotendeels bewaard gebleven. In het westen van Hoogland 

is de oude agrarische sfeer min of meer behouden, het dorp wordt daar nog begrensd door 

de weilanden van het buitengebied Hoogland-West. De Bunschoterstraat dient hier als 

afscheiding. Aan de noord- en oostkant van het dorp heeft het buitengebied vanaf de 

annexatie plaats moeten maken voor de Amersfoortse nieuwbouwwijken Schothorst (tweede 

fase), Zielhorst, Kattenbroek en Nieuwland.  

Hoogland heeft een grote scholengemeenschap in vergelijking met andere dorpen. Zo telt 

Hoogland zes scholen, genaamd: de Biezen, de Bieshaar, de Berkenschool, de Horizon, de 

Kosmos en de Langenoord.  

Inwoneraantal Hoogland 
Aantal inwoners Hoogland: 10.185 
Inwoners 0 tot 15 jaar: 19%   Inwoners 45 tot 65 jaar: 33% 
Inwoners 15 tot 25 jaar: 12%   Inwoners 65+:   15% 
Inwoners 25 tot 45 jaar: 21% 
Aantal huishoudens Hoogland 
Totaal aantal huishoudens:  4.095 
Eenpersoonshuishoudens:  24% 
Huishoudens zonder kinderen: 33% 
Huishoudens met kinderen:  43% 
In 2011 was 11% van het inwonersaantal van 10.835 de leeftijdscategorie 4-11 jaar. Volgens 
de prognose van de gemeente Amersfoort met een inwoneraantal van 10.009 is dit in 2021 
nog maar 8%. 
 
Hoogland kent, t.o.v. andere Amersfoortse wijken een laag percentage niet westerse 
inwoners (3,7%). Ongeveer 80% van alle woningen zijn koop woningen. Hooglanders geven 
hun woning een 8,2 als rapportcijfer t.o.v. een gemiddeld rapportcijfer van 7,8 in de andere 
wijken. Vergeleken met Amersfoort scoort Hoogland lager op werkeloosheid, het aantal 
bijstandsgezinnen en laag opgeleiden. Het gemiddeld besteedbaar inkomen ligt rond de  
€ 40.000. De buurt wordt met een 7,7 hoger gewaardeerd dan in de gemiddelde wijk in 
Amersfoort. Hetzelfde geldt voor leefbaarheid en subjectieve veiligheid en tevredenheid over 
winkels, parkeergelegenheid, speelgelegenheid voor kinderen en voorzieningen voor 
jongeren.  
 

4.1.1 Afspiegeling 
De Langenoord is gelegen in Hoogland Noord. Het voedingsgebied van de school bestaat 
voornamelijk uit Hoogland en de wijken Nieuwland en Kattenbroek. Slechts een handvol 
kinderen is afkomstig uit andere Amersfoortse wijken. Ook in de aangrenzende Amersfoortse 
wijken Kattenbroek en Nieuwland zijn basisscholen gelegen. 
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                       protestants christelijk basisonderwijs                     

  openbaar basisonderwijs 

                  algemeen bijzonder basisonderwijs 

  katholiek basisonderwijs 
                      

4.1.2 Populatie 
Van oorsprong is Hoogland een katholiek dorp. Mede door de annexatie zijn er 
verschuivingen opgetreden, waarbij ook de katholieke identiteit is afgenomen. OP 
schoolniveau blijkt dit o.a. uit het aantal kinderen dat deelneemt aan de Heilige communie en 
het Heilig Vormsel. 
De leerling-populatie bestaat voor bijna 100% uit autochtone leerlingen en is in die zin geen 

reële afspiegeling van de maatschappij. Het is moeilijk om de kinderen van de Langenoord te 

typeren, zonder in algemeenheden te vervallen. Om toch een indruk te geven als het gaat 

om het type kind van onze school, dan is het objectiever om vast te stellen dat nagenoeg alle 

kinderen een Nederlandse culturele achtergrond hebben. 

4.2 Marktaandeel en concurrentie 
In Hoogland zijn behalve de Langenoord de volgende basisscholen actief: algemeen 
bijzondere basisschool de Kosmos, de openbare basisscholen de Bieshaar en de Meander, 
de protestants christelijke basisschool de Berkenschool en de katholieke basisschool de 
Biezen. 
De Kosmos is een Montessorischool en trekt door dit onderwijsconcept ook leerlingen uit 

andere wijken van Amersfoort. De Bieshaar heeft recentelijk de keuze gemaakt om te 

werken volgens Jenaplanconcept, waarbij een veilig leef- en werkklimaat centraal staat. Bij 
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de Berkenschool gaat men uit van samen leren en dit vormt de inspiratie voor ontwikkeling. 

De Meander heeft zich gespecialiseerd in circuitonderwijs. Op de Biezen (eveneens een 

school van stichting KPOA) gaat het leren van basisvaardigheden en basiskennis hand in 

hand met sociaal- emotionele en levensbeschouwelijke vorming.  

4.3 Imago 
De Langenoord staat in Hoogland goed bekend; dit getuigt van haar marktaandeel dat de 
afgelopen periode een lichte stijging heeft laten zien. Ouders zijn m.n. positief over het 
uiterlijk van het gebouw, de sfeer en inrichting van het schoolgebouw, de vakbekwaamheid, 
inzet en motivatie van de leerkracht, de aandacht voor normen en waarden en de omgang 
van de leerkracht met de leerlingen. Minder positief zijn ze over de aandacht voor het werken 
met de computer, de aandacht voor creatieve vakken en levensbeschouwing (OTP april 
2014). In deze onderdelen heeft de school flink geïnvesteerd: een computerlokaal, een pilot 
met de digitale leeromgeving (DLWO), aandacht voor creatieve vakken en inhoud geven aan 
het thema Identiteit (zie ook 3.5). 
De Langenoord gaat zich de komende 4 jaar profileren door het leren zichtbaar te maken 
volgens de uitgangspunten van John Hattie1.  
De school staat bekend om haar positieve pedagogische klimaat, de rust, structuur en 
veiligheid binnen de school. De zelfstandigheid van leerlingen en coöperatieve werkvormen 
hebben een duidelijke plek in ons onderwijs.  
De Langenoord is ambitieus en streeft naar het behouden van een positieve 
naamsbekendheid.  
De Langenoord is: 

 een school waar gewerkt wordt vanuit de driehoek kind – ouders – 
leerkracht(=school); 

 een school met een sterk pedagogisch klimaat; 

 een school waar ieder kind gezien wordt; 

 een lerende organisatie 

 een school waar mensen werken met hart voor het kind en onderwijs 
 
4.4    Sterkte- Zwakte Analyse 

De SWOT analyse is tot stand gekomen vanuit bijeenkomsten met het team, het Kernteam 
en het MT van de school. 
Het managementteam heeft vervolgens de informatie gebundeld en verwerkt in onderstaand 
overzicht. 
 

STERKTE ZWAKTE 

 Teamgeest 

 Bereidheid tot samenwerken 

 Bereidheid om met en van elkaar te 
leren 

 Betrokkenheid van en samenwerking 
met ouders 

 Sfeer op school en karakter van de 
school 

 Aandacht voor individuele leerling 

 De voorschool (2,5 – 4 jaar) inpandig 

 Specialismes Hoogbegaafdheid, ICT, 

 Balans lestijd en 
klassenmanagement 

 Inzet digitale leermiddelen 

 Gebouw: geen algemene ruimte 

 Leerstofjaarklassensysteem 
 

                                                           
1
 Zie voor een nadere omschrijving hoofdstuk 8 “Schoolondernemingsdoelen” domein “Onderwijs” 
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Identiteit 

 Pilot digitale leeromgeving 

 Bereidheid tot verandering en 
ontwikkeling  
 

KANS BEDREIGING 

 Veranderende rol van de leerkracht 

 Vergroten samenwerking met de 
voorschool  

 Stevige profilering van de school 

 Overgang naar het 5 gelijke dagen 
model 

 Inzet kwaliteiten en talenten 
medewerkers 

 DLWO 

 Engels vanaf groep 1 (nu 5 t/m 8) 

 Opleidingsschool 

 Masteropleiding Gedragsspecialist 

 Ondernemerschap 

 Krimp 

 Financiële ruimte  

 Concurrentie / samenwerking 

 Tempo van veranderingen 

 Snel veranderende maatschappij 

 
 

4.4.1  Confrontatiematrix 
Kans vs Sterkte  
De leerkrachten met een specialisme kunnen van grote betekenis zijn voor het vergroten van 
de deskundigheid van alle leerkrachten. De rol van leerkracht verandert: steeds meer wordt 
er een beroep gedaan op andere competenties: coach, begeleider van leerprocessen. Het 
leren is niet alleen meer gericht op het overbrengen van kennis. De leerkracht is de inspirator 
en motivator als het gaat om het “leren leren”. 

De wil om samen, met en van elkaar te leren kan een positieve bijdrage leveren aan dit 
proces, evenals de inzet van de kwaliteiten en talenten van de individuele medewerker.  

 
Sterkte vs Bedreiging  
Teamgeest, samenwerking en bereidheid te veranderen en ontwikkelen zullen ingezet 
moeten worden om de effecten en consequenties van de krimp op te vangen. Profilering van 
de school in relatie tot de krimp is essentieel. 

 
Sterkte vs Zwakte  
Inzet van talenten en kwaliteiten van leerkrachten en de bereidheid te veranderen zijn nodig 
om op zoek te gaan naar een andere inrichting van ons huidige 
(leerstofjaarklassen)onderwijssysteem. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften 
van individuele leerlingen kan o.a. meer gebruik gemaakt worden van de inzet van digitale 
leermiddelen en de ontwikkeling richting leren zichtbaar maken m.b.t. de na te streven 
leerdoelen. 

 
Zwakte vs Kans  
De veranderende rol van de leerkracht en de overgang naar het 5 gelijke dagen model biedt 
mogelijkheden om ons onderwijs anders in te richten. Ondernemerschap, samenwerking en 
gebruik maken van elkaars kwaliteiten en talenten leveren een bijdrage aan onze profilering 
in de wijk. Het vinden van een goede balans tussen lestijd en klassenmanagement blijft onze 
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aandacht vragen. De uitwerking van de cao PO heeft hier een directie relatie mee. Kansen 
liggen hier op het gebied van samenwerking, keuzes durven maken, overleg en de maximale 
inzet van Parnassys. 
 
 4.5  Gewenste positionering en ambitie 
Op basis van onze visie, het resultaat van de bijeenkomsten met het Kernteam, het MT, het 
team, de MR en de ouders en de uitkomsten van de sterkte- zwakteanalyse, geven wij op de 
volgende wijze inhoud aan onze positionering en ambitie: 
De Langenoord wil een school zijn waar met plezier, enthousiasme en passie kwalitatief 
goed onderwijs gegeven wordt, met oog voor talenten en kwaliteiten van leerlingen en 
leerkrachten en in samenwerking met ouders en andere stakeholders. 
 
Onze kernwaarden creativiteit, betrokkenheid en eigenwaarde zijn uitgangspunt voor ons 
onderwijs. Onze leerlingen moeten zich gewaardeerd en veilig voelen, er moet ruimte zijn 
voor het ontdekken en herkennen van persoonlijke talenten en ieder kind moet de kans 
krijgen zich optimaal te ontwikkelen en ontplooien.  
 
Voor de komende vier jaar hebben wij de strategische doelen als volgt omschreven: 
 Hoogbegaafdheid 
Het onderwijs aan onze hoogbegaafde leerlingen (tweede leerlijn) verankeren in de 
organisatie. Dit doen wij door het starten van een plusgroep voor leerlingen met een tweede 
leerlijn in de eigen school. Zie hoofdstuk 5.3. 
 Verder bouwen aan onze professionele organisatie 
Dit doen wij door collegiale consultatie en kennis delen structureel op te nemen in de 
jaarplanning, gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor alle kinderen, transparant te 
communiceren naar alle partijen aan wie wij verantwoording afleggen, scholing en 
ontwikkeling van leerkrachten te stimuleren, open te staan voor feedback, reflecteren op ons 
handelen, denken in kansen en mogelijkheden en samenwerking te bevorderen.  
 De basisondersteuning 
Op orde hebben en zichtbaar maken van protocollen en kennis vergroten op het gebied van 
gedragsproblematiek 
 Samenwerking uitbreiden met huidige partners / stakeholders en streven naar actief 
ondernemerschap.   
 Verdieping in ons handelingsgericht werken (resultaatgericht en doelgericht) door leren 
zichtbaar te maken en een nog betere afstemming en aansluiting te vinden bij de 
onderwijsbehoeften van het individuele kind.  
 Specialismen van medewerkers inzetten en verdere specialisaties bevorderen. Zie 
hoofdstuk 8 schoolondernemingsdoelen; domein onderwijs, professionalisering en 
leiderschap 
 De opbrengsten van de kernvakken verhogen en borgen. Dit willen wij bereiken door de 
inzet van “leren zichtbaar maken”. Zie hoofdstuk 8 Schoolondernemingsdoelen; domein 
onderwijs en professionalisering 
 Het gebruik van de digitale middelen vergroten en optimaliseren. Dit doen wij o.a. door het 
implementeren van de digitale leeromgeving (DLWO). Zie hoofdstuk 8 
Schoolondernemingsdoelen; domein onderwijs 
 

5  ONDERWIJSKUNDIG BELEID 
 

5.1  Onderwijskundig concept 
Vanuit onze visie zijn wij voortdurend op zoek naar het scheppen van kansen en 
mogelijkheden, zodat kinderen zich blijvend kunnen ontwikkelen. Via een ononderbroken 
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leer- en ontwikkelingsproces kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om een 
zelfstandig, sociaal- en kritisch denkend mens te worden. Als individu en deel uitmakend van 
een groep, moet het kind (en later als volwassene) in de maatschappij zelfstandig kunnen 
functioneren, denken, handelen en keuzes kunnen maken.  
 
We leren kinderen probleemoplossend te denken en handelen. Er is aandacht voor 
samenwerken en sociale omgang binnen de groep. Daarnaast zijn zelfstandigheid en 
zelfsturing belangrijke aandachtspunten. Het onderwijsaanbod wordt steeds meer afgestemd 
op de individuele ontwikkeling van de leerling; wat heeft dit kind nodig om een volgende stap 
in zijn/haar ontwikkeling te zetten. 
Binnen het leerstofjaarklassensysteem speelt differentiatie een belangrijke rol. 
 

5.2  Resultaatgericht- en doelgericht werken 
Niet alle kinderen ontwikkelen zich op hetzelfde niveau en in hetzelfde tempo. Om tot een 
afgestemd onderwijsaanbod te komen wordt er gewerkt met het direct instructie model en 
volgens de systematiek van het handelingsgericht werken (HGW). De onderwijsbehoefte van 
het kind en de stimulerende- en belemmerende factoren staan hierbij centraal. De HGW-
cyclus is een hulpmiddel om de zorg op groepsniveau en individueel niveau concreet te 
maken. Het onderwijsaanbod wordt verwoord in een groeps- en/of individueel 
handelingsplan. Leerlingen met de zelfde onderwijsbehoefte worden geclusterd. De relatie, 
Interactie en samenwerking tussen leerkracht, leerling(en), ouders en de school zijn hierbij 
essentieel. De doelen voor de leerling zijn zinvol, haalbaar èn ambitieus.  
Bij HGW zijn de volgende uitgangspunten leidend: 

1. De onderwijsbehoeften staan centraal 
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking 
3. De leerkracht doet er toe 
4. Positieve aspecten zijn van groot belang 
5. Er wordt constructief samengewerkt 
6. Ons handelen is doelgericht 
7. De werkwijze is systematisch en transparant 

 
Leerlingen krijgen hierdoor de gelegenheid om de leerstof op eigen niveau te verwerken. Dit 
geldt voor kinderen die meer aankunnen en voor kinderen die meer leertijd nodig hebben. 
Wij willen leerlingen optimale kansen bieden en het kind deelgenoot en 
medeverantwoordelijk maken van zijn eigen leerproces. Motivatie en betrokkenheid van het 
kind zijn van wezenlijk belang. Evaluatie van groeps- en individuele plannen zijn een 
belangrijk onderdeel binnen dit proces. 
 
 5.3  Onderwijs aan onze (hoog)begaafde leerlingen 
  

5.3.1 Inleiding 
Voldoen aan de basisondersteuning vraagt ook tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften 
van de hoogbegaafde leerling. De afgelopen jaren is er stevig ingezet op vergroten van 
kennis, het herkennen van kenmerken van het hoogbegaafde kind, het werken met de eerste 
leerlijn (compacten en verrijken), kennis nemen van materialen (Levelwerk en de Slimme 
Kleuterkist) en deze inzetten in de groepen, pilot “Digitaal Handelingsprotocol 
Hoogbegaafdheid” (DHH), aanschaf DHH en een pilot “interne plusgroep”. Dit is gerealiseerd 
door het inzetten van scholing, via workshops, delen van kennis en kwaliteiten van onze 
vakspecialist. 
Daarnaast gingen onze hoogbegaafde leerlingen naar de Plusklas (lln. groep 5 t/m 7) en 
naar de Masterclass (lln. groep 8). 
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Door de opgebouwde expertise en ervaring van onze vakspecialist is binnen de formatie 
ruimte gemaakt om onze hoogbegaafde leerlingen de mogelijkheid te bieden om intern deel 
uit te maken van een plusgroep. Het onderwijskundige aanbod verschuift van extern (buiten 
school) naar intern (binnen school). 
  

5.3.2 Onderwijsaanbod Plusgroep 
De SLO doelen voor hoogbegaafde leerlingen zijn leidend voor het samenstellen van het 
onderwijsaanbod. De SLO kent een doelen- en vaardigheidslijst, welke een handreiking biedt 
om het verrijkingsonderwijs aan hoogbegaafde leerlingen doelgericht vorm te geven en kent 
drie hoofd thema’s, die zijn onderverdeeld in sub-thema’s: 

 Leren leren  werkhouding, werken volgens plan, en manieren van leren 

 Leren denken  analytisch denken, creatief denken en kritisch denken 

 Leren (voor het) leven  inzicht in jezelf en omgaan met anderen 
 
 5.2.1 Rol van de leerkracht 
Naast de competenties vanuit de wet BIO vinden wij dat, binnen 4 jaar, onderstaande 
vaardigheden verankerd moeten zijn in ons gedrag en handelen: 

 Passie en plezier  

 Voorbeeldfunctie  

 Communicatief vaardig: naar leerlingen, collega’s, ouders en alle andere 
stakeholders waarmee wordt samengewerkt 

 Vertrouwen hebben in eigen kunnen en vertrouwen hebben in de leerlingen  

 Kunnen en durven loslaten 

 Een open houding hebben en toegankelijk zijn 

 Openstaan voor veranderingen 

 Het kind ZIEN en de relatie opbouwen 

 Bereidheid tot samenwerken 

 Een lerende houding 

 Van onderwijzen naar coachen en begeleiden 
 

5.3  Zelfstandig Werken 
Leerkrachten geven hun didactisch handelen zo vorm, dat zij steun en begeleiding geven 
waar dat nodig is en uitdaging bieden waar dit kan en gewenst is. De school kent een 
doorgaande lijn in het zelfstandig werken en het bevorderen en vergroten van 
zelfstandigheid van kinderen. Vanaf groep 1 wordt kinderen geleerd om te gaan met 
uitgestelde aandacht. Bij het zelfstandig werken wordt gebruik gemaakt van de dagtaak, 
weekplanning, het stoplicht en de time-timer. Wat kinderen zelf kunnen, mogen ze zelf. 
Lokalen zijn zo ingericht dat het voor leerlingen en leerkrachten mogelijkheden biedt om op 
instructieniveau zowel klassikaal, groepsgericht en individueel bezig te zijn. De leermiddelen 
worden ingezet volgens deze visie.  
 
In de groepen 1 en 2 wordt projectmatig gewerkt. Leerlijnen en de daarbij behorende  doelen 
zijn afgestemd op de kernkwaliteiten van het onderwijs. Vanaf groep 3 wordt er  (nog) 
hoofdzakelijk methodisch gewerkt. De komende schoolplan periode willen wij de transitie 
maken van methodisch werken naar doelgericht en resultaatgericht werken. 
Voor een overzicht van methodes zie bijlage 1 
 

5.4  (T)huiswerk 
Vanaf groep 4 krijgen kinderen voor het vak begrijpend lezen een thuis opdracht. Er wordt 
gewerkt met de methode Nieuwsbegrip XL. Alle leerlingen hebben een eigen inlogcode 
waarmee ze ook thuis aan teksten en opdrachten kunnen werken. Leerlingen werken thuis 
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ook aan sommige automatiseringsoefeningen, zoals de rekentafels en topografie. Wanneer 
een kind – vanwege een specifieke problematiek – extra in oefening nodig heeft, wordt na 
overleg tussen ouders, het kind en de leerkracht thuiswerk meegegeven. Bovenbouw 
leerlingen werken thuis aan een boekbespreking, presentatie, werkstuk of een spreekbeurt.  
Tevens krijgen leerlingen de mogelijkheid zich thuis op een toets voor te bereiden. 
 

5.5  Sociaal-Emotionele ontwikkeling 
Naast het werken met de methode “Goed Gedaan!”, wordt er extra aandacht besteed aan 
het omgaan met elkaar. Onze kernwaarden en identiteit vormen hiervoor de basis. Een 
opgeruimde, overzichtelijke leeromgeving, werkruimte en school hebben een positieve 
invloed op de rust en structuur in de groep. Waarden, normen en omgangsregels zijn 
belangrijk en volwassenen – leerkrachten en ouders – hebben een voorbeeldfunctie. De 
sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen wordt gevolgd via LOVS Viseon.  
 

5.6  Partnerschap met ouders en ouder betrokkenheid 
De school ziet de ouder als de belangrijkste partners en wij zijn constant op zoek naar 
mogelijkheden dit partnerschap uit te breiden. De samenwerking met en communicatie naar 
ouders ziet er als volgt uit: 

 Gesprekken over de voortgang, het rapport en tussentijdse gesprekken over het kind 

 Het omgekeerde oudergesprek in de eerste twee weken van het schooljaar 

 De weekbrief het Lange Oortje, waarin ouders op de hoogte worden gehouden van 
activiteiten, onderwijskundige zaken, excursies en allerlei andere zaken 

 De website www.delangenoord.nl waar behalve schoolzaken ook iedere groep een 
eigen pagina heeft 

 Het organiseren van kijkochtenden 

 Facebook, waarbij groeps- of school activiteiten direct zichtbaar gemaakt worden 
voor ouders 

 Het koffie uurtje, waarin de directie met ouders in gesprek gaat over thema’s die 
spelen 

 Ouderavonden: de algemene informatie avond en thema-avonden 
De komende vier jaar willen wij de communicatie naar en met ouders een extra impuls 
geven. Dit wordt zichtbaar in hoofdstuk 8 Schoolondernemingsdoelen; domein onderwijs en 
domein stakeholders en publieke waarden. 
 

5.6.1  Stichting Activiteiten de Langenoord 
De Langenoord heeft een zeer actieve Activiteiten Commissie (Stichting AC de Langenoord). 
Deze commissie staat in dienst van de school en het team en draagt zorg voor activiteiten 
welke niet tot het (schoolse) curriculum behoren. De leden denken mee over de invulling van 
deze activiteiten en ondersteunen de leerkrachten onder het motto ‘vele handen maken licht 
werk’. Hulpouders worden ingeschakeld om de uitvoering van een activiteit te realiseren. De 
sportieve activiteiten, welke zich buiten de schooltijden afspelen, worden verzorgd door de 
Buitenschoolse Sport Commissie, de BSC.  
 

5.6.2  De Medezeggenschapsraad 
De MR van de Langenoord is de gesprekspartner van de directie van de school als het gaat 
over het beleid van de school en telt een evenredig aantal ouders en leerkrachten. 
Afhankelijk van het beleidsonderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht. 
Samenwerking tussen MR en directie staat hierbij voorop. 
 
 
 

http://www.delangenoord.nl/
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5.6.3  Overige samenwerking met ouders 
De betrokkenheid van ouders blijkt verder uit de samenstelling van een klussenploeg en een 
tuinploeg. Bij allerlei andere groeps en/of schoolactiviteiten mag de school zich verheugen 
over een grote deelname van ouders.  
 
 5.7 Stakeholders 
De opdracht die wij onszelf geven is het verzorgen van goed onderwijs. De afgelopen 
periode is het bewustzijn gegroeid dat wij als school deel uitmaken van de wijk, de omgeving 
en de maatschappij. Dit vraagt om samenwerking met diverse stakeholders, de bereidheid 
tot samenwerken, gebruik maken van elkaars expertise en ervaringen. M.a.w. de 
oorspronkelijke taak wordt aangevuld met maatschappelijke betrokkenheid en samenwerking 
met de omgeving en de samenleving. Hieronder een overzicht van de stakeholders waarmee 
wij in meer en mindere mate samenwerken. 
 
 

Intensieve samenwerking Incidentele samenwerking 

 Ouders 

 SKA (Voorschool en BSO) 

 Stichting LoS 

 Samenwerkingsverband de Eem 

 De HU (Hogeschool Utrecht/PABO) 

 KPOA scholen: op leerkracht-, 
bouwteamleider-, directie niveau 

 Scholen VO; warme overdracht 
leerlingen groep 8 

 Bibliotheek 

 Externe begeleiders leerlingen met 
een arrangement 

 Centrum Natuur en Milieu Eemland 
(CNME) 

 Ambulante begeleiders leerlingen 

 Bedrijfsarts KPOA 

 Wijkcentrum 

 Wijkteam 

 Jongerenwerker Hoogland 

 Parochie 

 SRO 

 Wijkagent 

 Leerplichtambtenaar 

 Inspectie 

 Brandweer 

 Scholen in de Kunst (SidK) 

 
6  ONDERSTEUNING EN AFSTEMMING 

  
6.1  De structuur 

De Langenoord heeft een structuur waarbij, binnen onze mogelijkheden, elk kind de 
ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft om zo een ononderbroken ontwikkelingsproces te 
kunnen doorlopen. De onderwijsbehoeften van het kind vormen samen met de stimulerende 
en belemmerende factoren het uitgangspunt en worden vastgelegd in het groepsoverzicht.  
Evalueren, en daar waar nodig en wenselijk is bijstellen, is van groot belang.  
Via het handelingsgericht (resultaatgericht en doelgericht) werken is het eigenaarschap van 
de leerling vergroot. Het komende schoolplan periode krijgt dit een extra impuls in het traject 
“Leren zichtbaar maken”. 
 
De ondersteuning gebeurt in de groep door de eigen groepsleerkracht. De leerkracht doet er 
toe, is de regisseur en de spil waar het om draait en heeft de eindverantwoordelijkheid. De 
afgelopen jaren is er stevig ingezet om de leerkrachtvaardigheden te vergroten. Vanuit de 
basisaanpak wordt er gedifferentieerd naar aanpak 1 (leerkracht- en instructie afhankelijk) en 
aanpak 3 (voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben). Incidenteel wordt er gewerkt 
met een individueel begeleidingsplan. 
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De intern begeleiders coördineren de extra ondersteuning die aan kinderen geboden wordt 
om afstemming tussen onderwijsbehoeften en onderwijsaanbod te bereiken. Bij de intern 
begeleider komen ook de signalen van stagneren van ontwikkeling of juist een 
ontwikkelingsvoorsprong binnen. Zij hebben naar de leerkracht een ondersteunende, 
begeleidende, coachende en adviserende rol. Dit gebeurt n.a.v. groeps- en/of leerling 
besprekingen, signaleringsbesprekingen, n.a.v. een klassenbezoek of op verzoek van de 
leerkracht. 
 
De intern begeleiders verdelen jaarlijks de groepen. Het is een bewuste keuze om niet te 
werken met een IB ’er voor de onderbouw en de bovenbouw. Door de groepen schoolbreed 
te verdelen wordt de kennis van deze medewerkers vergroot en krijgt het samenwerken en 
leren van en met elkaar een extra impuls.  
De intern begeleiders en de teamleider vormen samen het ondersteuningsteam van de 
school. Zij vergaderen tweewekelijks.  
 
Het team wil optimale kansen bieden en het kind mede-eigenaar en medeverantwoordelijk 
maken van het eigen leerproces. Motivatie en betrokkenheid van het kind zijn van wezenlijk 
belang en ouders worden gezien als de belangrijkste gesprekspartner. 
Afstemming tussen onderwijsbehoeften en het onderwijsaanbod heeft de volgende 
kenmerken: 

 De leerkracht doet er toe 

 Het gebeurt in de groep 

 Zo effectief mogelijk 

 Zo vroeg mogelijk in kaart brengen welke onderwijsbehoefte het kind heeft 

 Vroegtijdig signaleren en adequaat handelen 

 In gesprek met ouders en kind 

 Anticiperen op wat het kind nodig heeft 
 
 6.2  Leerlingen met een arrangement 
Er zijn kinderen met specifieke onderwijsbehoeften die niet voldoende hebben aan de 
ondersteuning, begeleiding en afstemming die in de groep geboden wordt. 
Voor deze leerlingen wordt in samenwerking met ouders, leerkracht en intern begeleider een 
arrangement aangevraagd bij het samenwerkingsverband. 
Kinderen met een arrangement worden extra en individueel begeleid. 
 
 6.3 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften  
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, die binnen de basisondersteuning vallen, 
worden binnen de groep door de leerkracht begeleid. De leerkracht kan hierbij gebruik 
maken van de expertise van collega’s en de kennis van de intern begeleiders. Voor deze 
leerlingen worden eigen, specifieke doelen opgesteld. Het huidige SOP  
(Schoolondersteuningsprofiel) wordt voor oktober 2015 herijkt en is toegevoegd als bijlage 2 
 
 7 PERSONEELSBELEID 
  

7.1  Visie KPOA 
KPOA heeft een duidelijke visie t.a.v. haar personeelsleden: 
Aan personeelsleden wil KPOA een uitdagende werkkring bieden, waarin ruimte is voor 
persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zo’n ontwikkeling kan binnen de school, maar 
ook binnen het geheel van KPOA, vorm krijgen.  
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Aan het ‘leren van elkaar’ wordt door KPOA veel waarde toegekend. Het gaat over het 
lerende kind en over de lerende professional. De kennis van KPOA wordt versterkt verspreid. 
Samenwerking tussen scholen, partnerschap en maatjeswerk is daarvoor van belang. Buiten 
de (eigen) school kijken (externe netwerken, conferenties, cursussen, interim-werk elders 
verrichten etc.) is belangrijk. De professionals, waaronder staf, directie en bouwteamleiders 
brengen (nieuwe) ontwikkelingen en kennis in de school.  
Professionele ontwikkeling en leren van en met elkaar krijgt binnen KPOA vorm via: 

 Junior Teachers 

 Netwerk Intern begeleiders 

 MT-Kwaliteitskring 

 Leergemeenschap Identiteit 

 KPOA Academie; de academie waarin KPOA breed workshops en scholing wordt 
aangeboden aan alle KPOA medewerkers 

 Expeditie teams; teams van directeuren en (bouw)teamleiders die elkaar 
ondersteunen en samen leren 

 
7.2 Personeelsbeleid de Langenoord 

Leerkrachten van de Langenoord hebben hart voor de leerlingen, passie voor onderwijs en 
zijn betrokken van veranderingen en ontwikkeling op groepsniveau en schoolniveau. Er 
wordt van hen een proactieve- en lerende houding verwacht. Zij kunnen reflecteren op eigen 
gedrag en handelen, feedback geven en ontvangen, staan open voor samenwerken en 
kennis delen en hebben de intentie om met elkaar belemmeringen om te zetten in 
uitdagingen en kansen.  
Persoonlijke ontwikkeling wordt door de directie gestimuleerd, gefaciliteerd en gefinancierd. 
De keuze voor persoonlijke ontwikkeling heeft, behalve een individuele voorkeur, ook een 
duidelijke relatie met de schoolontwikkeling en behoefte van de school.  
De afgelopen schoolplan periode is de taak van intern begeleiders veranderd in een functie, 
heeft een medewerker de opleiding tot ICT coördinator succesvol afgerond, hebben 
medewerkers zich geschoold tot schoolopleider en heeft een medewerker zich 
gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafdheid. Daarnaast hebben individuele medewerkers 
cursussen en workshops gevolgd bij de KPOA Academie. Het MT heeft (samen met de MT’s 
van de KPOA scholen) de afgelopen 3 jaar het HPS traject van het CBE gevolgd. Daarnaast 
heeft de teamleider de opleiding Transformationeel Leiderschap deel 1 gevolgd. De directeur 
heeft de opleiding Transformationeel Leiderschap deel 1 en 2 afgerond. Deze opleidingen 
zijn gegeven door bureau Passerel.  
Op teamniveau is de communicatie training gevolgd t.b.v. de ambitie opleidingsschool te 
worden en zijn de trajecten teamontwikkeling en 1-zorgroute (HGW) succesvol afgerond. 
 
Vernieuwingen kunnen alleen dan slagen wanneer iedere betrokkene zijn/haar commitment 
geeft en de doelen van de vernieuwingen onderschrijft.   
 
De basis is gelegd voor het delen van kennis, het samen werken, het samenwerken en het 
leren van en met elkaar. De komende schoolplanperiode krijgt dit een extra impuls en wordt 
het verankerd binnen ons onderwijs.  
 

7.3 IPB cyclus 
De IPB cyclus wordt uitgevoerd volgens afspraken en kader op KPOA niveau. Deze 
tweejarige cyclus bestaat uit: 

 Het ambitiegesprek en het formuleren van een POP 

 Het functioneringsgesprek 

 Het beoordelingsgesprek 
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Op schoolniveau geldt deze cyclus voor alle medewerkers. De directeur doorloopt deze 
cyclus met de leidinggevende van het College van Bestuur.  
De komende schoolplan periode wordt er onderscheid gemaakt tussen de start-, basis- en 
vakbekwame leerkracht. Hiervoor worden op KPOA niveau observatielijsten en 
beoordelingskaders ontwikkeld, vastgesteld en vervolgens geïmplementeerd op de school. 
 

7.4 Personeelsbeleid en formatie 
Bij het jaarlijks opstellen van de begroting en het bijstellen van de meerjarenbegroting is het 
leerlingenaantal leidend als het gaat om de gelden vanuit OC&W, impulsgelden vanuit het 
samenwerkingsverband en overige (subsidie)gelden. Deze baten hebben een directe relatie 
met de formatie van de school.  
De Langenoord heeft te maken met een dalend leerlingen aantal. Dit heeft consequenties 
voor de formatie: het aantal groepsleerkrachten en de beschikbare formatie voor het MT, IB, 
OOP (Onderwijs Ondersteunend Personeel), begeleiding van leerlingen met een 
arrangement en de inzet voor overige ondersteuning.  
Bij de jaarlijkse groepsindeling wordt rekening gehouden met: 

 De wensen van de leerkracht 

 De talenten en kwaliteiten van de leerkracht 

 De schoolorganisatie: wat voor leerkracht heeft deze groep nodig 
Het dalend aantal leerlingen dwingt ons jaarlijks naar de groepsindeling te kijken. Het is niet 
langer een vanzelfsprekendheid dat leerlingen hun basisschoolloopbaan in dezelfde groep 
zitten. Het vormen van combinatiegroepen is niet langer een uitzondering. 
 
 8 SCHOOLONDERNEMINGSDOELEN 
 
 8.1 Inleiding 
Vanuit de visie, de gesprekken met alle geledingen, de sterkte-/zwakte analyse en de 
strategische koers van KPOA, zijn een aantal strategische doelen geformuleerd (zie 
hoofdstuk 4), die een bijdrage moeten leveren om onze ambitie en gewenste positionering te 
realiseren. In dit hoofdstuk worden ze verder uitgewerkt op tactisch niveau. Zij vormen de 
doelen die wij op de Langenoord de komende vier jaar willen realiseren om de kwaliteit van 
ons onderwijs verder te verbeteren, onze organisatie verder te professionaliseren en onze 
ambities waar te maken. 
De doelen zijn gekoppeld aan de volgende domeinen: 

 Onderwijs 

 Professionalisering 

 Stakeholders en Publieke waarden 

 Leiderschap 
 
 Hoewel het domein leerrendement afzonderlijk wordt beschreven, hebben alle domeinen 
hier invloed op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEERRENDEMENT  
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 8.2 Domein Onderwijs 
 

 
DOMEIN ONDERWIJS 

 

2015-2019 

Als verdieping van ons onderwijs een start maken met het leren zichtbaar maken door: 

 Leerlijnen zichtbaar maken 

 Leerdoelen zichtbaar maken voor leerlingen en ouders 

 Leerlingen inzicht geven in eigen leren 

 Zichtbaar maken van de groei van de leerling 

 De methode als bronnenboek gebruiken 

 De groei in vaardigheidsscore als uitgangspunt voor het groepsplan en de doelen 
inzetten 

 Transitie van onderwijzen naar coachen en begeleiden van leerlingen 

 Leerlingen structureel feedback geven 
Hiermee bereiken we dat: 

 Het eigenaarschap van de leerling bij zijn/haar ontwikkeling wordt vergroot 

 Het plezier in het leren wordt bevorderd 

 Het leerrendement wordt vergroot 

 Er nog meer wordt ingespeeld op de onderwijsbehoeften  

 Er betrokkenheid is bij hetgeen geleerd wordt 
Implementeren Engels in groep 1 t/m 4 
Onderzoek nieuwe methode wereldoriëntatie en natuur en techniek, een keuze maken en 
methodes implementeren  
Hoogbegaafdheid: 

 Signaleren en diagnosticeren van (hoog)begaafde leerlingen.  

 Een passend leerstof aanbod bieden binnen de groep, in de eerste leerlijn of in de 
plusgroep, tweede leerlijn.  

 Eigen maken van leerkrachtvaardigheden in de begeleiding van (hoog)begaafde 
leerlingen 

 Borgen van het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen onder andere door het 
vastleggen van aspecten rondom de afstemming in onderwijsbehoeften van 
hoogbegaafde leerlingen in een beleidsplan.  

 
De plusgroep implementeren in het onderwijs van de Langenoord. Er ontstaat een 
doorlopende lijn voor de leerlingen tussen het onderwijs in de reguliere groep en de 
plusgroep  
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 8.3 Domein Professionalisering 
 

 
DOMEIN PROFESSIONALISERING 

 

2015-2019 

Teambreed 

 Scholing t.b.v. het leren zichtbaar maken 

 Leerkracht vaardigheid: van onderwijzen naar coachen en begeleiden 

 Implementeren Parnassys 

 Invoeren ICT / Digitale Leer- en werkomgeving (DLWO) 

 Structureel aandacht voor leren van en met elkaar, kennis delen, samenwerken en 
good practice 

 Workshops t.b.v. optimaliseren basisondersteuning Passend Onderwijs  

 Portfolio leerlingen implementeren  

 Technische component basisondersteuning (protocollen) op orde hebben 

 Certificaat Opleidingsschool behalen 
Individueel n.a.v. de nulmeting en vastgestelde ICT doelen op KPOA niveau 

 ICT vaardigheden vergroten 

 Het kunnen inzetten van digitale (leer)middelen  

 Ouderportaal Parnassys invoeren 
KPOA Academie 

 (na)scholing en verdieping vanuit aangeboden OiO workshops en cursussen 
Door individuele leerkrachten wordt schooljaar 2015-2016 een start gemaakt met de 
volgende opleidingen: 

 Master opleiding gedragsspecialist  

 Master opleiding Onderwijs Wetenschappen 

 Opleiding bewegingsonderwijs 

 Kanjertraining 

 HBO plus opleiding Het jonge kind 

 HBO plus opleiding reken-coördinator 

 Master opleiding Remedial Teacher 

 Hoogbegaafdheid beleid maken 
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8.4 Domein Stakeholders en Publieke waarden 
 

 
DOMEIN STAKEHOLDERS EN PUBLIEKE WAARDEN 

 

2015-2019 

 Aanvullen en up to date houden Vensters PO 

 Contact en samenwerking zoeken met andere scholen in de wijk 

 Contact en samenwerking met de parochie intensiveren (zie hoofdstuk 3.5 Identiteit)  

 De omgeving bij het onderwijs betrekken 

 Onze plek en betekenis in de wijk bepalen en omschrijven 

 Ouders inzetten in de school: hobby’s en beroepen 

 Klassenmail naar ouders waarin benoemd wordt aan welke doelen de komende 
periode gewerkt wordt 

 Ouders betrekken bij ons onderwijs door het inzetten van hun kwaliteiten en talenten 

 

 8.5 Domein Leiderschap 

 
DOMEIN LEIDERSCHAP 

 
2015-2019 

 Voortrekkersrol bij het uitdragen van de visie en kernwaarden 

 Leiding geven aan processen en het proces bewaken 

 Sturen met als doel: alle neuzen dezelfde kant op 

 Inspireren en motiveren 

 Mensen samenbrengen en ontwikkelen door training 

 Talenten en kwaliteiten herkennen en erkennen 

 Vertrouwen hebben en verantwoordelijkheid geven 

 Scholing en ontwikkeling inzetten (bottum up) en budget genereren 

 Zorgen voor verbinding  

 Stimuleren van samenwerking en leren 

 Een voorbeeldfunctie vervullen 

 Ouders en school samenbrengen 

 Faciliteren collegiale consultatie, het delen van resultaten en leren van en met elkaar 

 De omgeving bij het onderwijs betrekken 
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 Interne en externe communicatie verzorgen 
Opleiding: 

 De directeur gaat zich verder verdiepen in het HPS traject van het CBE, een 
opleiding volgen en hiervoor het certificaat behalen 

 

 8.6 Domein Leerrendement 

 
DOMEIN LEERRENDEMENT 

 
2015-2019 

Werken aan de elementen de een positieve invloed hebben op het leerrendement: 

 Feedback geven aan de leerlingen 

 Vertrouwen hebben in de leermogelijkheden van de leerlingen 

 Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerling resultaten 

 Investeren in de relatie alvorens het gesprek aan te gaan over de inhoud 

 Binnen kwaliteitskringen wordt gesproken over onderwijs 
Alle gestelde doelen hebben relatie tot het verhogen van het leerrendement 
 

 

 9 KWALITEITSBELEID 

 9.1 Inleiding 
Op de Langenoord stellen wij onszelf regelmatig de vraag: doen wij de goede dingen en 
doen wij deze goede dingen goed. De goede dingen goed doen zegt iets over de kwaliteit 
van ons onderwijs. De keuzes die we maken om de kwaliteit te blijven verbeteren staan 
verwoord in dit schoolplan. Onszelf deze vraag stellen impliceert ook dat alle activiteiten die 
relatie hebben met de kwaliteit, geanalyseerd en geëvalueerd worden. Processen worden 
gemonitord op basis van de Demingcyclus: Plan-Do-Check-Act. In bijlage 3 wordt 
beschreven op welke wijze het bestuur de kwaliteit van het onderwijs op onze school 
bewaakt en welke activiteiten zij daarvoor heeft vastgesteld. 
 
 9.2 Kwaliteitsbeheer en kwaliteitsverbetering 
Alle medewerkers die, op welke manier dan ook, verbonden zijn aan het onderwijs op de 
Langenoord, zijn (mede)verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeheer en de 
kwaliteitsverbetering.  De bekwaamheid van de leerkracht, zijn/haar leerkrachtvaardigheden 
en het daarbij behorende leiderschap, zijn essentieel. Een belangrijke rol in het proces van 
kwaliteitsverbetering en – beheer is weggelegd voor de intern begeleiders en de teamleider. 
Zij organiseren teambijeenkomsten waarin (toets)resultaten worden gepresenteerd, 
geëvalueerd en geanalyseerd. In deze bijeenkomsten wordt van individuele leerlingen en op 
groepsniveau de voortgang in ontwikkeling en vaardigheidsscore zichtbaar gemaakt. Er 
wordt ingezoomd op de rol en de bijdrage die de leerkracht heeft geleverd om deze 
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resultaten te realiseren. Deze bevindingen worden meegenomen in het volgende 
groepsplan. 
 
 9.3 Meetinstrumenten 
Om de kwaliteit te meten worden intern, extern en op stichtingsniveau diverse 
meetinstrumenten ingezet.  
Stichting breed wordt gebruik gemaakt van het managementinformatiesysteem IKnow, 
waarin kengetallen en stuurgetallen zijn opgenomen. Ieder kwartaal maakt de directeur een 
analyse op alle domeinen en legt op deze wijze verantwoording af aan het bestuur. Tevens 
wordt onder alle kpoa scholen vierjaarlijks een ouder-, personeels- en een leerling 
tevredenheidsonderzoek afgenomen.  
Externe meetinstrumenten zoomen vooral in op resultaat en product. Intern wordt veel 
waarde gehecht aan het proces. Processen worden gevolgd via de kwaliteitsanalyse bladen, 
waarin doelen, de verantwoordelijke personen, tijdpad, middelen en de wijze van evaluatie 
zijn opgenomen. Deze kwaliteitsbladen worden gemaakt door de leden en voorzitters van de 
Kwaliteitskringen. De voortgang wordt minimaal twee keer per jaar met het MT en in het 
team besproken.  
 

10 SLOTWOORD 
 
De koers staat vast, de richting voor de komende 4 jaren is bepaald. Vanuit dit 
schoolondernemingsplan wordt ieder jaar het jaarplan vastgesteld. In dit jaarplan worden de 
schoolondernemingsdoelen, het wat, vertaald en geconcretiseerd in het hoe. Samen met alle 
betrokkenen bij het onderwijs op de Langenoord (MT, Kernteam, team en MR), wordt 
jaarlijks dit plan geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
We gaan met vertrouwen de toekomst in!! 
 
Jacqualine van de Port 
Directeur  
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BIJLAGE 1 PLAN VAN AANPAK 2015-2019 

Het schoolondernemingsplan geeft onze ambities weer en is afgeleid van het Strategisch 

Beleidsplan KPOA. Per schooljaar worden de ambities uitgebreider beschreven (SMART) in 

het jaarplan. Aan het eind van ieder schooljaar wordt het jaarplan geëvalueerd om te kijken 

of wij onze ambities in voldoende mate hebben gerealiseerd. Dit evaluatiemoment wordt in 

de jaarplanning opgenomen. In dit plan van aanpak staan per jaar de ambities kort 

beschreven. 

Onderwijs 

nr Ambities 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

01 HGW: doelgericht 
en 
resultaatgericht 
werken 

Start leren 
zichtbaar 
maken: 
Rekenen doelen 
en leerlijnen 

Aanscherpen, 
borgen en 
kernvak 
toevoegen 

Aanscherpen, 
borgen en 
kernvak 
toevoegen 

Borgen 

02 Engels  Inventarisatie 
voorwaarden 
implementatie 
Engels gr 1 t/m 4 

Implementeren 
Engels 1 t/m 4 

Borgen 

03 Wereldoriëntatie 
& techniek 

Onderzoek, 
verkenning en 
besluit 

Implementeren 
methodes WO 

Borgen en 
implementeren 
techniek 

Borgen 

04 Hoogbegaafdheid Start plusgroep Borgen Plusgroep Borgen Plusgroep Borgen Plusgroep 

05 Ontdekkend leren Verkennen en 
informatie 
inwinnen 

Implementeren Aanscherpen en 
borgen 

Aanscherpen en 
borgen 

06 Identiteit Start verbinding 
identiteit en 
onderwijs 

Aanscherpen en 
borgen 
 

Aanscherpen en 
borgen 

Aanscherpen en 
borgen 

07 ICT start DLWO 
opstellen 
protocol social 
media  
introduceren 
leskist 
cyberpesten 

Aanscherpen 
DLWO 
Borgen leskist 
cyberpesten 
Verkennen 
gebruik portfolio 
leerlingen 

Aanscherpen 
DLWO 
Borgen leskist 
cyberpesten 
Implementeren 
portfolio 

Aanscherpen 
DLWO 
Borgen leskist 
cyberpesten 
Aanscherpen en 
borgen portfolio 

08 ICT Onderzoek 
toevoegen 
rapport 
Parnassys 

Implementeren 
rapport 
Parnassys 
Onderzoek 
toevoegen 
ouderportaal 
Parnassys 

Borgen  Borgen  

09 Rekenen Implementeren 
WIG groep 8 

Borgen Borgen  Borgen 

 

Professionalisering 

nr Ambities 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

01 Opleidingsschool Audit afnemen Borgen  Borgen  Borgen  
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en keurmerk 
behalen 

02 Opleidingen 
individuele 
medewerkers 

Start diverse 
opleidingen en 
Masters 
Kennis delen 

Opleidingen 
afronden 
Kennis delen 

Opleidingen 
afronden 
Kennis delen 

Opleidingen 
afronden 
Kennis delen 

03 Scholing team Start scholing 
leren zichtbaar 
maken 

Borgen, 
implementeren en 
aanscherpen 

Borgen, 
implementeren en 
aanscherpen 

Borgen, 
implementeren en 
aanscherpen 

04 ICT Teamscholing 
en individuele 
scholing 

Teamscholing en 
individuele 
scholing 

Teamscholing en 
individuele 
scholing 

Teamscholing en 
individuele 
scholing 

05 Opleiding 
directeur 

Borgen, 
implementeren 
en aanscherpen 

Borgen HPS Borgen HPS Borgen HPS 

06 Integraal 
personeelsbeleid 

Gesprekken 
cyclus volgens 
normering en 
afspraak KPOA 
Profscan team 

Gesprekken 
cyclus volgens 
normering en 
afspraak KPOA 
 

Gesprekken 
cyclus volgens 
normering en 
afspraak KPOA 
Profscan team 

Gesprekken 
cyclus volgens 
normering en 
afspraak KPOA 
 

 

Leerrendement 

nr Ambities 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

01 Resultaten We scoren 
boven de 80% 
norm 

We scoren boven 
de 85% norm 

We scoren boven 
de 85% norm 

We scoren boven 
de 85% norm 

02 Beïnvloeding 
leerrendement en 
resultaten 

Gezamenlijke 
verantwoordelijk 
Feedback geven 
aan lln. 
Leerlijn en 
leerdoelen 
zichtbaar 
maken: rekenen 

Samen school 
maken 
Feedback lln. 
Uitbreiden leren 
zichtbaar maken 
leerlijnen en 
leerdoelen 
 

Samen school 
maken 
Feedback lln. 
Uitbreiden 
zichtbaar maken 
leerlijnen en 
leerdoelen 
 

Samen school 
maken 
Feedback lln. 
Uitbreiden 
zichtbaar maken 
leerlijnen en 
leerdoelen 
 

 

Stakeholders & Publieke Waarden 

nr Ambities 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

01 Ouders als 
partner 

Talenten / 
beroepen van 
ouders inzetten 
Klassenmail 
introduceren 

Plek en betekenis 
in de wijk bepalen 
Contact zoeken 
met scholen in de 
wijk 

Plek en betekenis 
in de wijk bepalen 
Contact zoeken 
met scholen in de 
wijk 

Omgeving bij ons 
onderwijs 
betrekken 

02 Identiteit Aanzet: 
verbinding 
identiteit en 
onderwijs 
m.m.v. Oblimon 

Contact met de 
parochie 
versterken 

Verbinden 
waarden van de 
school en 
waarden KPOA 

Methode 
Trefwoord 
herijken 
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BIJLAGE 2  OVERZICHT GEBRUIKTE METHODEN 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

REKENEN         

Rekenrijk x x       

Wereld in Getallen   x x x x x x 

TAAL         

Taal Actief    x x x x x 

SPELLING         

Taal actief    x x x x x 

TECHNISCH LEZEN         

Veilig Leren Lezen   x      

Estafette    x x x x x 

BEGRIJPEND LEZEN         

Begrijpend luisteren x x       

Nieuwsbegrip XL    x x x x x 

SCHRIJVEN         

Schrijfdans x x       

Pennenstreken   x x x x   

Schrijven in de basisschool       x x 

ENGELS         

Take it Easy     x x x x 

AARDRIJKSKUNDE           

Wijzer in de wereld     x x x x 

GESCHIEDENIS         

Wijzer door de tijd     x x x x 

BIOLOGIE         

Leefwereld     x x x x 

VERKEER         

Wijzer door het verkeer x x x x x x x x 

(HOOG)BEGAAFDHEID         

Slimme Kleuterkist x x       

Levelwerk   x x x x x x 

STUDIEVAARDIGHEDEN         

ZIP       x x 
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BIJLAGE 3  SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 

Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op www.delangenoord.nl  

BIJLAGE 4   KWALITEITSBELEID STICHTING KPOA 
   
In dit hoofdstuk beschrijft het bestuur van de stichting KPOA op welke wijze zij de kwaliteit  
van het onderwijs op haar scholen bewaakt. Tevens is aangegeven welke activiteiten door 
het bestuur zijn vastgesteld voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Een 
belangrijke taak voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs ligt in 
handen van de schoolleiding. Deze dient er, samen met het team, voor te zorgen dat de 
kwaliteit van het onderwijs aan de aan hun zorg toevertrouwde leerlingen op orde is. Dit geldt 
niet alleen voor de kernvakken, maar moet worden gezien in de brede opdracht die het 
onderwijs heeft. Alleen op deze wijze zijn onze scholen in staat hun leerlingen op goede 
wijze voor te bereiden op de toekomst die voor hen ligt. Uitgangspunt dient te zijn dat 
leerkrachten ambitieuze doelstellingen formuleren voor het onderwijs aan hun leerlingen. Dit 
betekent concreet dat alle scholen van KPOA doelstellingen hebben geformuleerd c.q. in de 
komende jaren formuleren, op de verschillende beleidsgebieden. Werken aan verbeteren 
van de opbrengsten door het inzetten van adequate leerstrategieën zijn belangrijke 
vaardigheden die binnen onze scholen worden ingezet. Daarnaast werken scholen, op basis 
van eigen gekozen werkwijzen, continu aan het verbeteren van het onderwijs. Door resultaat 
en doelgericht te werken, af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en op 
individueel- en teamniveau te investeren in professionalisering. 
Door voortdurend te werken aan een cyclisch proces (PDCA cyclus) zijn de schoolteams 
steeds beter in staat om antwoorden te vinden op de vragen die het onderwijs aan ons stelt.   
 
Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs van haar 
scholen. Periodiek bevragen zij de schoolleiding over hun resultaten en verbeteractiviteiten. 
Hiervoor worden de volgende instrumenten ingezet:  
  

 De Strategische Koers 2015-2018 
In dit plan liggen de kaders vast voor de komende jaren. Naast een algemene beschrijving 
heeft het bestuur, op basis van actuele en lopende ontwikkelingen, prioriteiten vastgesteld 
die nader uitgewerkt zijn in een strategische monitor.  
De strategische koers vormt, samen met de input van alle geledingen van de school, de 
basis van het schoolondernemingsplan 2015-2019. Strategische doelen zijn omgezet in 
operationele doelen en ontwikkel- en verbeterplannen. 

 Het onderwijskundig jaarplan 
De doelen, zoals beschreven in hoofdstuk 8 van het schoolplan, worden vertaald naar het 
jaarplan. Hierin wordt op basis van evaluaties en geformuleerde strategische keuzes een 
concrete uitwerking gegeven van de verschillende voorgenomen doelstellingen. 

 Het (na)scholingsplan 
Nascholing valt onder het domein professionalisering. Het (na)scholingsplan wordt jaarlijks 
opnieuw bijgesteld. Dit gebeurt op individueel- en op teamniveau.  

 Het handboek kwaliteitszorg 
 In dit handboek worden de processen tussen het bestuursbureau en de scholen beschreven 
in het kader van PDCA op alle beleidsonderdelen. Dit handboek is een leidraad op basis 
waarvan zowel de school, als het bestuursbureau, kwaliteitszorg binnen de organisatie 
realiseren op basis van planning en eigenaarschap.  

 Toets- en Signaleringskalender 
De school beschikt over een toets- en signaleringskalender. De opzet hiervan wordt jaarlijks 
gemaakt door de intern begeleiders en vervolgens besproken in het IB/TL overleg en in het 

http://www.delangenoord.nl/
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MT. Op basis van deze kalender worden de gesprekken en bijeenkomsten georganiseerd 
waarin over resultaten en ontwikkelingen van de groep en de individuele leerlingen 
gesproken wordt.  

 ParnasSys 
Eind schooljaar 2014-2015 zijn alle KPOA scholen overgestapt naar het leerling- 
administratieprogramma Parnassys. Binnen dit model bestaat een koppeling met 
CITO/LOVS en wordt het de komende periode mogelijk gemaakt om methode gebonden 
toetsen in te voeren.  

 Management informatie systeem IKnow 
In dit systeem wordt op alle domeinen onderwijs de voortgang en het resultaat gemonitord. 
Ieder kwartaal wordt door de directeur een analyse geschreven en volgt een terugkoppeling 
door het CvB en de verschillende beleidsmedewerkers.  

 Financiële Rapportage 
De financiële voortgang, zowel op materieel als op personeel gebied zijn zichtbaar in IKnow. 
Ieder kwartaal volgt een voortgangsgesprek met de financial controller KPOA, eventueel 
gekoppeld aan formatie 

 Verzuimcijfers 
Individuele scholen ontvangen met regelmaat informatie over de stand van zaken rond 
ziekteverlof en verzuimfrequentie. Er is tevens jaarlijks een gesprek tussen schoolleider en 
P&O adviseur over het welbevinden en professionalisering van het team 

 Tevredenheidsonderzoeken  
Eén keer per vier jaar neemt het bestuur een ouder-, leerling- en een 
personeelstevredenheidsonderzoek af. De resultaten van deze onderzoeken dienen vertaald 
te worden in een plan van aanpak.  

 Leren van elkaar  
Het directeurenberaad heeft gezamenlijk uitgesproken dat zij samen verantwoordelijk zijn 
voor de kwaliteit van het onderwijs op al onze scholen. Dit betekent concreet dat, indien 
nodig, onderlinge ondersteuning plaatsvindt om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het 
onderwijs op het gewenste peil blijft.  

 ARBO plan  
Tweejaarlijks actualiseert de school het ARBO plan conform de werkwijze van de ARBO-
meester.  

 IPB cyclus 
Binnen de scholen organiseert de schoolleiding de IPB cyclus. Vanuit haar 
verantwoordelijkheid organiseert het CvB deze cyclus met de directeuren: 

- Ambitiegesprek  
- Functioneringsgesprek  
- Beoordelingsgesprek  

Deze gesprekken maken integraal onderdeel uit van de onderwijskundige ontwikkeling van 
de school conform de vastgestelde beleidsdocumenten. Met elkaar wordt vastgesteld welke 
concrete doelstellingen de schoolleider met zijn school denkt te behalen en welke invloed 
leiderschap hierop heeft. Naast deze onderwerpen wordt er ook aandacht besteed aan de 
persoonlijke ontwikkeling van de schoolleider. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in 
een managementcontract. 

 Formeel schoolbezoek 
Eén keer per schooljaar vindt er een formeel schoolbezoek plaats door het College van 
Bestuur. Hoewel de inhoud van dit bezoek per jaar kan verschillen, wordt ieder jaar, naast de 
onderwijskundige ontwikkeling van de school, aandacht besteed aan de behaalde 
leeropbrengsten. De inhoud van de hierboven genoemde instrumenten wordt, afhankelijk 
van de gekozen speerpunten, als leidraad gebruikt.  

 Centrale Eindtoets 
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Jaarlijks wordt binnen het Dibera een overzicht gegeven en besproken van de behaalde 
resultaten op de centrale eindtoets. Indien de resultaten daar aanleiding toe geven, vindt er 
direct een gesprek plaats tussen de schoolleiding en het bestuur. 
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BIJLAGE 5  SIGNALERINGSKALENDER 

Signaleringskalender schooljaar 2015-2016 

Periode Te signaleren gebied Groep Actie 

Begin van 
het 
schooljaar 

Quickscan DHH:  
Na 6 weken alle kinderen 
van groep 1 en 5  
 
Kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong, 
opvallende leerlingen voor 
het DHH 

1 en 5 
 
 
 
Alle 
groepen 

•Indien van toepassing standaard 
melden bij de IB-er 
•Standaard melden bij de IB-er bij de 
leerlingbespreking 

21 
September 
2015 

Afstemmen 
 

Alle 
groepen 

Groepsplannen  
Groepsoverzicht 

Oktober Drempelonderzoek n.a.v. 
percentiel entree toets  

8 IB informeren 

18 
November 
2015 

CITO Viseon 
 
Afstemmen 
 
 
Registratielijst taal / 
lettertoets /registratielijst 
rekenen 
 
Herfstsignalering 
 
 
Zwakke lezeres (IV en V 
scores) AVI EB en DMT 
1C-2C-3C. Let op er is 
geen normering, alleen 
ruwe scores 

3,4,6,7,8 
 
Alle 
groepen 
 
Groep 2 
 
 
 
Groep 3 
 
 
Groep 4 
t/m 8 
 
 
 

LOVS CITO 
 
Actualiseren groepsplannen en 
groepsoverzicht 
 
SKOOL 
 
 
 
VLL/ IB informeren 
 
 
Mail IB 
 
 
 
 

7 
December 
2015 

Registratielijst rekenen Groep 1 SKOOL 

9 
December 
2015 

Afstemmen  Groep 2 Groepsplannen en actualiseren 
groepsoverzicht 

8 Februari 
2016 

CITO LOVS 
 
 
AVI M voor kinderen die 
een IV of V score hebben 
 
DMT 1A-2A-3A 

Alle 
groepen 
 
4t/m 7 
 
 
4 t/m 8 

LOVS CITO 
 
 
 
 

7 Maart 
2016 

Afstemmen 
 
CITO Viseon 

Alle 
groepen 
Groep 5 
 

Groepsplannen en actualiseren 
groepsoverzicht 
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18 April 
2016 
 
 
 
 
12 t/m 21 
April 2016 
 
 

Registratie lijst taal/ 
lettertoets/ registratielijst 
rekenen 
 
Lentesignalering 
 
CITO Entree 
 
CITO Centrale Eindtoets 
PO 2016 

Groep 2 
 
 
 
Groep 3 
 
Groep 7 
 
Groep 8 

SKOOL 
 
 
 
Mail IB 

17 Mei 
2016 

AVI middentoets B voor lln. 
die nog geen 
beheersingsniveau hebben. 
CITO DMT 1B, 2B, 3B voor 
kinderen die een IV of V 
gescoord hebben. 
 
Afstemmen 
 

3 t/m 8 
 
 
 
 
 
 
Alle 
groepen 

Mail IB 
 
 
 
 
 
 
Groepsplannen en actualiseren 
 groepsoverzicht 

20 Juni 
2016 

CITO LOVS 
 
 
DMT 1B-2B-3B 
 
 
AVI E 
 
 
AVI E voor kinderen die een 
IV en V gescoord hebben 
op leestempo 

Groep 1 
t/m 7 
 
Groep 3 
t/m 7 
 
Groep 3 
en 4 
 
Groep 5 
t/m 7 

LOVS CITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mail IB 

7 Juli 2016 Afstemmen  Groepsplannen evalueren en  
Groepsoverzicht start nieuwe schooljaar 
op SKOOL 

 

Dyslexie en protocol leerlingen 

Start schooljaar: Check of je voor al je protocol en dyslexiekinderen de plannen de 
dyslexiekaarten hebt ontvangen 

November: screening protocol leerlingen door Diane 

Februari: 
-  Evaluatie interventies protocol en dyslexiekinderen IB-er en leerkracht 

 

April: 
- Screening protocol leerlingen door Diane 
- Ontvangst screeningr 
- esultaten protocolleerlingen, hier gepaste interventies op nemen. 

Juni: 
- Dyslexiekaart verzorgen voor de dyslexiekinderen voor de start van het nieuwe 

schooljaar.  
- Warme overdracht dyslexie- en protocolleerlingen  
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Hoogbegaafdheid 

Start schooljaar:  Start van het schooljaar: compacten en verrijken/ weektaak voor 
gesignaleerd hoogbegaafde leerlingen, zodat zij direct starten met een uitdagend 
programma 

September: Collega’s melden opvallende leerlingen voor het DHH bij de IB-er. Dit punt keert 
standaard terug op iedere leerlingbespreking. 

Maart:  
- Leerkrachten van groep 7 worden benaderd door de IB-ers voor mogelijke 

kandidaten voor de Masterclass of Corlaer 
- Leerkrachten groep 7 overleggen met ouders van mogelijke Masterclass kandidaten 
- Leerkrachten groep 7 maken voor deze leerlingen een voordracht voor IB/TL overleg  

April: 
- Bij goedkeuring van directeur wordt de aanmelding door de leerkracht, leerling en 

ouders afgerond. Let op!! Deze moet uiterlijk 1 mei bij het Corderius binnen zijn. Een 
kopie van aanmelding inleveren bij de IB-er. 

Juni: 
- Weektaak en/of begeleidingskaart verzorgen voor de start van het nieuwe 

schooljaar, zodat de nieuwe leerkracht direct een passend onderwijsaanbod kan 
verzorgen. 

- Overdracht gesignaleerde (hoog) begaafde leerlingen met weektaak en/of 
begeleidingsplan, waarin aanpak en aanpassingen in de lesstof van het afgelopen 
jaar beschreven staan. 
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BIJLAGE 6  GROEI VAARDIGHEIDSSCORES 

De ontwikkeling van de vaardigheidsscores 

 

Rekenen voor kleuters 

Niveau M1 VS win E1 VS win M2 VS win E2 VS 

I 76-106 +7 83-106 +10 90-137 +7 97-137 

II 69-74 +4 73-82 +11 84-88 +7 90-94 

III 63-68 +4 67-71 +11 79-83 +6 84-88 

IV 57-62 +3 60-66 +12 72-78 +6 78-83 

V 0-56 +3 0-59 +12 0-71 +6 0-77 

 

Taal voor kleuters 

Niveau M1 VS win E1 VS  win M2 VS win E2 VS 

I 58-97 +7 67-97 +6 71-108 +7 76-108 

II 51-58 +7 58-63 +6 66-69 +5 69-73 

III 47-49 +6 52-56 +8 60-64 +4 66-67 

IV 40-45 +6 47-51 +9 54-59 +5 59-64 

V 0-39 +6 0-45 +9 0-53 +5 0-58 

 

DMT 

Niveau M3 win E3 win M4 win E4 win 

I 32-139 +18 51-139 +20 69-139 +8 77-139 +8 

II 22-31 +15 29-50 +20 59-68 +11 67-76 +9 

III 17-21 +13 29-38 +18 49-58 +11 59-66 +10 

IV 13-16 +9 21-28 +15 35-48 +12 47-57 +8 

V 0-12 +7 0-20 +8 0-34 +13 0-46 +5 

 

Niveau M5 win E5 win M6 win E6 win 

I 85-139 +4 89-139 +6 93-139 +4 97-139 +4 

II 76-84 +4 80-88 +7 86-92 +4 90-96 +3 

III 68-75 +5 73-79 +8 80-85 +5 84-89 +3 

IV 56-67 +5 62-72 +10 71-79 +6 77-83 +3 

V 0-55 +5 0-61 +11 0-70 +6 0-76 +2 

 

Niveau M7 win E7 win M8 

I 101-
139 

+4 106-
139 

+2 107-139 

II 94-100 +5 98-105 +2 99-106 

III 87-93 +5 91-97 +2 93-99 

IV 79-86 +5 83-90 +3 86-92 

V 0-78 +4 0-82 +5 0-85 
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Spelling + vervolg 1 

Niveau M3 win E3 win M4 win E4 win 

I 118 +6 118-
128 

+5 124-
136 

+2 126-
143 

+2 

II 110-
112 

+5 114-
116 

+6 120-
123 

+2 122-
125 

+2 

III 105-
108 

+6 110--
113 

+7 118-
119 

+2 119-
121 

+2 

IV 101-
105 

+6 107-
110 

+7 114-
117 

+2 116-
119 

+2 

V 0-101 +5 0-106 +6 0-114 +2 0-115 +2 

 

Niveau M5 win E5 win M6 win E6 win 

I 132-
145 

+5 136-
149 

+3 140-153 +3 143-156 +2 

II 128-
131 

+5 132-
135 

+2 136-139 +3 139-142 +2 

III 125-
127 

+5 129-
131 

+3 132-135 +3 136-138 +1 

IV 121-
124 

+4 125-
128 

+3 128-131 +3 131-135 +2 

V 0-121 +3 0-124 +3 0-127 +3 0-131 +2 

 

Niveau M7 win E7 win M8 

I 145-164 +2 147-162 +2 149-183 

II 141-144 +2 142-145 +2 145-148 

III 138-140 +2 138-141 +2 141-144 

IV 133-137 +2 134-138 +2 137-140 

V 0-132 +2 0-134 +2 0-136 

 

Spelling + vervolg 2 

Niveau M3 win E3 win M4 win E4 win 

I 113-
124 

+6 119-
135 

+5 124-
141 

+6 126-
151 

+6 

II 109-
111 

+5 114-
117 

+6 120-
123 

+5 122-
125 

+5 

III 105-
108 

+6 110--
113 

+7 118-
120 

+5 119-
122 

+5 

IV 101-
105 

+6 107-
110 

+7 114-
117 

+5 116-
119 

+5 

V 0-101 +5 0-106 +6 0-114 +5 0-115 +5 
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Niveau M5 win E5 win M6 win E6 win 

I 131-
152 

+5 136-
149 

+3 139-159 +3 144-162 +2 

II 128-
131 

+5 132-
136 

+2 136-138 +3 139-143 +2 

III 125-
127 

+5 129-
131 

+3 132-135 +3 136-138 +2 

IV 121-
124 

+4 125-
128 

+3 128-131 +3 131-135 +2 

V 0-121 +3 0-124 +3 0-128 +4 0-131 +2 

 

Niveau M7 win E7 win M8 

I 145-165 +2 147-169 +2 150-197 

II 141-143 +2 142-145 +2 145-149 

III 137-140 +2 138-141 +2 141-144 

IV 133-137 +2 134-138 +2 137-140 

V 0-132 +2 0-134 +2 0-136 

 

Rekenen 

Niveau M3 win E3 win M4 win E4 win 

I 41-81 +9 50-88 >13 60-102 >9 70-129 >13 

II 31-38 +8 39-47 +13 52-58 +9 61-68 +13 

III 23-29 +8 32-38 +13 44-50 +9 53-60 +13 

IV 14-21 +8 23-31 +12 35-43 +9 45-52 +13 

V 0-13 +8 0-22 +12 0-34 +9 0-44 +13 

 

Niveau M5 win E5 win M6 win E6 win 

I 83-123 >5 88-132 >8 95-150 +3 98-143 >10 

II 73-81 +5 78-86 +8 86-94 +5 91-97 +9 

III 66-71 +5 71-77 +8 79-85 +6 84-90 +9 

IV 57-65 +5 62-70 +8 70-78 +7 77-83 +9 

V 0-56 +5 0-61 +8 0-69 +7 0-76 +10 

 

Niveau M7 win E7 win M8 

I 108-160 +3 111-164 +8 119-124 

II 100-107 +3 104-110 +8 111-118 

III 94-99 +3 97-103 +8 105-110 

IV 86-93 +4 90-96 +8 97-104 

V 0-85 +3 0-89 +8 0-96 

 

Begrijpend lezen + vervolg 1 

Niveau E3-1 win E3-2 win M4 win E4 win 

I 12-48 +9 13-60 +9 24-62 +6 28-75 +8 

II 2-10 +10 2-11 +10 14-21 +6 18-25 +8 

III -6-0 +11 -6-1 +10 5-12 +6 10-16 +9 
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IV -16/-8 +12 -16/-8 +12 -3-4 +4 0-9 +9 

V -87/-17 +13 -81/-18 +13 -69/-4 +4 -82/-2 +9 

 

Niveau M5 win M6 win M7 win M8 win 

I 35-86  45-112 +2 58-113 +10 68-127 +10 

II 27-33  38-42 +10 50-55 +11 59-68 +9 

III 19-25  31-36 +10 41-48 +11 51-57 +9 

IV 11-18  21-29 +10 33-40 +11 41-49 +9 

V -63-10  -76-20 +11 -64-31 +11 -63-40 +10 

 

Begrijpend lezen+ vervolg 2 

Niveau M4 win E4 win M5 win M6 win 

I 22-80 +6 28-89 +8 35-101  45-114 +12 

II 13-20 +6 18-24 +8 26-33  38-42 +10 

III 5-12 +6 10-16 +9 19-24  30-36 +10 

IV -3-3 +5 0-8 +9 11-17  21-28 +10 

V -73/-4 +4 -74/-1 +9 -60-10  -70-19 +11 

 

Niveau M7 win M8 win 

I 57-122 +10 68-147 +10 

II 49-55 +11 59-65 +9 

III 41-47 +11 50-57 +9 

IV 32-40 +11 41-48 +9 

V -53-32 +11 -65-40 +10 

 

 


