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1. Wie wij zijn
Inleiding
Voor u ligt het schoolplan 2019-2023 van interconfessionele basisschool WereldWijzer,
locatie Deventer. Hierin beschrijven wij onze doelen en ontwikkelingen voor de komende
vier schooljaren.
Wij hebben in dit schoolplan doelen beschreven op verschillende deelgebieden:


Identiteit en kernwaarden





Onderwijs, kwaliteit en innovatie
Educatief partnerschap
Personeel en organisatie



Financiën en beheer

Na elk deelgebied volgen de doelen die wij erbij gesteld hebben. Ook het tijdpad staat
hierbij beschreven.
Mocht u nog vragen hebben, ben ik uiteraard bereid deze te beantwoorden.

Vriendelijke groet,

Margriet van Duren
Directeur ICB WereldWijzer Deventer
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Missie

Waar staan we voor?
*Voor ieder kind de best mogelijke basis om Wijzer in, voor en met de Wereld de
toekomst in te stappen*
Bij ICB WereldWijzer vinden wij het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school
gaat. Daar is een aantal voorwaarden voor nodig, zoals veiligheid, respect, vertrouwen en
erkenning. Ons streven is dat ieder kind een passende ontwikkeling kan doormaken om met
vertrouwen en zelfwaardering stappen in zijn ontwikkeling en het leven te kunnen zetten.
Ouders leggen de grondslag van de ontwikkeling van hun kind. ICB WereldWijzer vindt
een goede samenwerking met de ouders voorwaarde, waarbij in het belang van het kind,
initiatief van beide kanten genomen wordt. Wij gaan hierbij vanuit onze stichting Quo
Vadis uit van wederzijds respect en volgen normen en waarden vanuit voorbeelden als
Jezus Christus, Martin Luther King, moeder Theresa en Nelson Mandela.
Het is de taak van een school om kinderen de basis van het leren bij te brengen. De
medewerkers verzorgen daarom uitdagend en kwalitatief gedegen onderwijs, waarbij er
zo goed mogelijk gekeken wordt naar de behoefte van ieder kind. Optimale
onderwijsresultaten worden nagestreefd terwijl veiligheid en welbevinden van de leerling
altijd bovenaan staan.

Visie

Voor de toekomst willen wij de volgende kernwoorden in ons onderwijs uitdragen:
Enthousiasme;
Bovenal gaan wij ervoor om een basisschool te zijn en te blijven waar ieder kind op een
plezierige tijd kan rekenen, door onderwijs te krijgen van enthousiaste en inspirerende
leerkrachten.
Communicatie;
Gericht op samenwerking met en tussen leerlingen, ouders, medewerkers en andere
betrokkenen.
Vernieuwend onderwijs;
Toekomstgericht leren en de Engelse taal zijn speerpunten.
Gezondheid;
We stimuleren een gezonde leefstijl, zowel lichamelijk als in omgangsvormen zodat
kinderen zich geborgen voelen en zichzelf kunnen zijn.
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2. Identiteit en Kernwaarden
2.1 Identiteit
Stichting Quo Vadis heeft binnen haar stichting met name scholen met een confessionele
grondslag: protestants-christelijke scholen en katholieke scholen. In een aantal gevallen
zijn scholen samengevoegd. Stichting Quo Vadis kent daardoor ook interconfessionele
scholen.
Het proces van secularisatie en ontzuiling schrijdt voort. Dat wil niet zeggen dat
religieuze overtuiging er niet meer toe doet. Stichting Quo Vadis ziet deze ontwikkeling
als een dynamisch proces waarin zij vanuit haar fundament de scholen wil faciliteren en
vanuit haar missie wil anticiperen op de toekomst.

2.2 Levensbeschouwelijke kernwaarden:
1.
2.
3.
4.

Vertrouwen
Dankbaarheid
Verwondering & nieuwsgierigheid
Ontmoeting

2.3 Organisatie kernwaarden:
Vakbekwaam, meer dan het “gewone”
Medewerkers van Stichting Quo Vadis werken voortdurend aan de eigen ontwikkeling
door professionalisering en specialisatie.
Samenwerking en verbinding
Samen kun je meer dan alleen. Daarom zoeken wij samenwerking tussen medewerkers
(professionele leergemeenschappen), samenwerking tussen scholen op schoolniveau
(conglomeraten) en samenwerking tussen stichtingen en besturen (scholenvisies).
WereldWijzer is een interconfessionele basisschool. Dat betekent dat we vanuit het
katholieke en protestants christelijke geloof onze schoolidentiteit vorm geven. Dit doen
we vanuit een waardenpiramide en met aandacht voor bijbelverhalen.
Waardering en respect voor de ander en het andere zijn sleutelbegrippen. Als
ondersteuning gebruiken we, naast de waardenpiramide, een zelf ontwikkeld lesplan.
Hiermee willen we herkenbaar werken aan geloofsbeleving en –opvoeding van de leerlingen.
De piramide geeft aan wat wij belangrijk vinden:
gewetensvol handelen
integriteit

je in de traditie
thuis voelen
hebben met
open staan

betrokkenheid
plezier
tonen
elkaar
eerbied
verantwoordelijkheid
hebben
durven nemen
voor

verwondering
verdraagzaa
kennen/ stil staan
mheid
bij
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Waar we heen willen …
Identiteit, cultuur, een positief pedagogisch klimaat en sociaal-emotionele ontwikkeling
van de kinderen zijn voor ICB WereldWijzer onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door
de leerlingen zich bewust te maken van onderlinge verschillen, wordt er ook onderling
begrip gecreëerd. Leerlingen maken eigen keuzes en voelen zich verantwoordelijk voor
het eigen handelen. Daarnaast voelen zij zich ook verantwoordelijk voor het welzijn van
de ander

Waar we staan …
Op dit moment hebben we een basis format voor ons lesplan m.b.t. de confessionele
grondslag van de school. Hier putten de groepsleerkrachten inspiratie uit voor het geven
van de lessen rondom geloven en identiteit. Daarnaast zijn er pedagogisch beleid en de
Kanjertraining die in de groepen uitgedragen en gehanteerd worden.

Wat ons te doen staat …
De komende 4 jaar willen we ons toeleggen op het zichtbaar maken van de verbinding
tussen identiteit, cultuur en een positief pedagogisch klimaat. Ons doel hierbij is om nog
meer te zorgen voor een zodanig schoolklimaat dat leerlingen meer en meer zichzelf
durven zijn. Dat zij besluiten nemen op basis van eigen afwegingen en afwijkend durven
zijn. Hierbij moet aan oordeelsvorming, begrip en respect gewerkt worden: een diepe
implementatie van de Kanjertraining en de normen en waarden die voortvloeien uit het
christelijke gedachtegoed.

Daarom spreken wij het volgende af:
Doelstelling:

De identiteit van de school wordt duidelijker uitgewerkt in vorm en
inhoud, dit is over 4 jaar zichtbaar in het dagelijks handelen
binnen de school.

Wie zijn
erbij
betrokken?

Werkgroep identiteit
Team
Directie

Wanneer is

Eind van ieder schooljaar

de
evaluatie?
Opmerkingen Het beleidsplan identiteit wordt bijgewerkt en staat minimaal 2x per
jaar op de agenda van een teamvergadering

Doelstelling:

Wij zorgen voor een koppeling van de kernwaarden van Stichting
Quo Vadis aan de identiteit van de school
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Wie zijn
erbij
betrokken?

Werkgroep identiteit
Team
Directie

Wanneer is
de
evaluatie?

juni 2021

Opmerkingen In 2021 staan de kernwaarden van Quo Vadis herkenbaar in het
beleidsplan identiteit

Doelstelling:

Wij zorgen voor een verdere inbedding van de Kanjertraining,
gekoppeld aan het lesplan identiteit en het pedagogisch klimaat.

Wie zijn

Kanjerinstituut

erbij
betrokken?

Team en directie
Nieuwe leerkrachten volgen extra scholing

Wanneer is
de
evaluatie?

juni 2020

Opmerkingen Alle leerkrachten met een vaste formatieplaats binnen WereldWijzer
halen binnen twee jaar de basislicentie Kanjertraining en binnen 5 jaar
de definitieve licentie.
Er staat in januari 2020 een teamtraining Kanjertraining gepland voor
medewerkers met minimaal een basislicentie.

Doelstelling:

Wij versterken het werken met een gevalideerd instrument om het
sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen te meten en te
monitoren (Zien)

Wie zijn

Intern begeleider

erbij
betrokken?

Team
Directie
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Wanneer is

juni 2022

de
evaluatie?
Opmerkingen Wij werken al langer met Zien. Wel is het noodzaak om te evalueren of
dit nog steeds past en of wij er het maximale uithalen. Is er scholing
nodig? Er is diverse scholing mogelijk voor een gevorderd team als
WereldWijzer.
Jaarlijks worden de resultaten m.b.t veiligheid doorgekoppeld naar de
Inspectie van Onderwijs

Doelstelling:

Wij scheiden afval (plastic, drinkpakjes, gft en papier)

Wie zijn
erbij
betrokken?

Leerlingen
Team
Directie

Wanneer is
de

Januari 2020 en juni 2020

evaluatie?
Opmerkingen Wij hebben sinds kort een groene en een oranje container om afval te
kunnen scheiden. Hiervoor zijn afspraken gemaakt om de afvalbakken
goed schoon te houden.
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3. Onderwijs, kwaliteit & innovatie
Het onderwijs van Stichting Quo Vadis is op orde. Onze leraren zijn goed toegerust. Zij
werken in professionele leergemeenschappen waar het samen leren centraal staat.
Autonomie, relatie en competentieontwikkeling staan centraal in het handelen van
iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van de leerling. Wij maken onze
leerlingen wegwijs in mediagebruik. Wij maken daarbij gebruik van hedendaagse ICTmogelijkheden en middelen. Vanuit maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen
nemen wij eigen regie op innovatieve ontwikkelingen, die onze leerlingen toerusten voor
de snel veranderende maatschappij om ons heen. Om recht te doen aan passend onderwijs
zet Stichting Quo Vadis zich maximaal in voor thuisnabij onderwijs voor al onze
leerlingen. Door de organisatie middels het zorgplan (DOL) op WereldWijzer, werken wij
preventief: wij zoomen zo vroeg mogelijk in op de onderwijsbehoefte van iedere leerling.
Middels arrangementen krijgen kinderen die dat nodig hebben ondersteuning.
Ondersteuning zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk.

3.1 Onderwijs is samen opgroeien
Waar we heen willen …
Samen goed opgroeien impliceert dat je je veilig voelt in de wereld waarin je je bevindt.
Voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar bestaat die wereld uit het gezin in de wijk waarin
ze wonen en naar school gaan. Ook de clubjes en verenigingen waar ze lid van zijn vormen
onderdeel van hun steeds groter wordende wereld. Om te kunnen groeien is het daarom
belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in hun stukje leefwereld. Samen met de ouders
zullen we moeten zorgen voor een klimaat waarin we die veilige omgeving kunnen bieden.
Op school is dat een goed pedagogisch klimaat gekoppeld aan sociaal- emotionele
ontwikkeling van de kinderen. We willen dat de kinderen (sociaal) weerbaar worden,
meer nog dan ze nu al zijn. Pestgedrag moet zoveel mogelijk voorkomen of uitgebannen
worden, waarbij ook de rol van de ‘omstanders’ meegenomen wordt in het zorgen voor
elkaar.
Onderwijs is niet alleen voorbehouden aan de scholen, ook het kinderdagverblijf, het
peuterspelen en de bso houden zich bezig met de ontwikkeling van kinderen. Door een
goede relatie op te bouwen met en toewerken naar een kindcentrum willen we dat de
ontwikkeling van kinderen een doorgaande lijn vertoont: geen hiaten of dubbelingen.
Door warme overdracht van voorschool naar school loopt de ontwikkeling feilloos door.
Door contacten met naschoolse voorzieningen kan het leren ook doorgaan in leren door
spelen en ontdekken.

Waar we staan …
Het pedagogisch klimaat op de school is op orde en ook de Kanjertraining is geborgd. Om
het jaar plannen we een nascholingsmoment Kanjertraining voor (een deel van ) het
team, zodat licenties om de training te mogen geven geldig zijn/ blijven. De veiligheid
die de leerlingen voelen en nodig hebben om tot leren te komen worden gemonitord in
het leerlingvolgsysteem ‘Zien’.
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Banden met Sam&sjakie worden meer en meer aangehaald in het Kindcentrum
Colmschate Zuid dat in ontwikkeling is. Naast Sam&sjakie en WereldWijzer maakt ook
ODS het Roessink deel uit van het Kindcentrum

Wat ons te doen staat …
Speerpunten op schoolniveau:




het maken van verbinding tussen pedagogisch handelen, normen en waarden vanuit
de christelijke traditie en het verder inbedden van de Kanjertraining cq sociaalemotionele ontwikkeling hierin,
een doorgaande pedagogische lijn met het peuterspelen, het kinderdagverblijf en
de bso in het Kindcentrum

3.2 Onderwijskwaliteit en innovatie
Waar we heen willen …
In onze maatschappij vindt leren niet alleen plaats op school onder schooltijd.
Ontwikkeling van kinderen start al vanaf de geboorte. Ouders maken vaak ook gebruik
van voorschoolse voorzieningen als kinderdagverblijf en peuterspelen.
Om de leerlingen voor te bereiden op de toekomst moeten we ze leren open staan voor
ontwikkelingen. Er zullen beroepen zijn waarbij andere competenties gevraagd worden.
Toch blijft 1 ding gelijk: we zijn een basisschool en moeten een fundament leggen om
kinderen kansen te geven zich een weg te bereiden naar een toekomst waarin ze
zelfstandig kunnen acteren. Kennisoverdracht en kennis vergaren is een noodzaak om
later als volwassene de basis van de wereld te begrijpen en verder vorm te geven.
Hiervoor zijn de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen belangrijke pijlers. Daarnaast
zijn de 21ste eeuwse vaardigheden1 een noodzaak om te kunnen participeren in de
maatschappij alsook een vroege kennismaking met de Engelse taal.

Waar we staan …
Bij ICB WereldWijzer ligt de focus op de basisvaardigheden: deze zijn dan ook al jaren
achtereen ruim boven het gemiddelde. Bij alle klassen wordt naar verwachting
gepresteerd. Daar waar het (individueel) moeizamer gaat, wordt er samen met de intern
begeleider en/of taal/rekenexpert een plan gemaakt om hier verbetering in te krijgen.
Wat van vroeger uit heeft gebleken dat het werkt, wordt nog steeds gebruikt. Wel
wordt er steeds meer geëxperimenteerd met andere methoden: coöperatief leren,
bewegend leren, projectmatig leren. Wij merken dat hierbij de betrokkenheid van de
leerlingen groter wordt.

1

Zie bijlage 8 Curriculum van de toekomst - slo
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Wij zouden graag een stap zetten naar een andere manier van samenwerken en kennis
vergaren waarbij onderzoekend en ontwerpend leren een belangrijkere rol zullen spelen.
Het overdragen van algemene kennis blijft hierbij essentieel.

Wat ons te doen staat …
Welke toekomstige ontwikkeling wil je op dit domein voor ICB WereldWijzer realiseren:










Basisvaardigheden: Onderzoeken hoe groei gerealiseerd wordt: wat is er gedaan;
is dit ook elders toe te passen, hoe nog beter te signaleren; niet alleen
afstemmen op de onderwijsbehoefte van gemiddeld presterende leerlingen maar
ook op de leerlingen die met kleine of met reuzestappen leren -> ieder kind moet
groeien
Aansluitend hieraan is het belangrijk om kinderen eigenaar te laten zijn van hun
eigen leerproces. Hiervoor is inzicht nodig. Leerlingen moeten op de hoogte zijn
van hun eigen ontwikkeling en zelf (in overleg met de leerkracht) doelen kunnen
stellen.
Kennis vergaren: implementatie nieuwe manieren van onderwijs in wo vakken,
integratie waar mogelijk.
Uitbouw Engelse les, professioneler
ICT vaardigheden: vormen van zelfstandig, zelfsturend leren
Burgerschap, milieubewust handelen en participatie hoog op de agenda
Ontwikkelen van coaching vaardigheden bij leerkrachten: zij moeten meer als
coach op gaan treden bij de leerlingen.

Daarom spreken wij het volgende af:
Doelstelling:

Wij houden de basiskwaliteit op orde, waarbij het auditkader van
Quo Vadis leidend is (in 2020-2021 wordt de school gevisiteerd
door een auditteam van Quo Vadis)

Wie zijn

Team

erbij
betrokken?

Intern begeleider
Directie

Wanneer is
de

Ieder half jaar na de Cito-periode een schoolbrede analyse van de
resultaten op de basisvaardigheden, die teambreed wordt besproken

evaluatie?

en voorzien van vervolgacties.

Opmerkingen Alle leerlingen stromen uit op het niveau dat van hen verwacht mag
worden. Dit monitoren wij door na iedere cito-periode een schoolbrede
analyse te maken en te bespreken.
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Doelstelling:

Alle leerlingen en leerkrachten voelen zich aantoonbaar veilig en
gaan met plezier naar school

Wie zijn
erbij
betrokken?

Leerlingen

Wanneer is

Jaarlijks voor ‘Veilig op school’ en

de
evaluatie?

om het jaar het tevredenheidsonderzoek

Opmerkingen

Leerkrachten



Leerlingen en leerkrachtenvoeren elke 2 jaar een
tevredenheidsonderzoek uit. Wij streven ernaar om op alle
rubrieken minimaal een 3 te scoren (5 punt-schaal)



Bij ICB WereldWijzer beschikken wij over een actueel en
geborgd veiligheidsplan (‘Veilig op school’), waarin ook de
sociale veiligheid van personeel en leerlingen een plaats inneemt.

Doelstelling:

Wij gaan onderzoeken of wij de leerlijnen van Parnassys uit willen
breiden naar de midden- en bovenbouw.

Wie zijn
erbij
betrokken?

Team
Parnassys
Directie

Wanneer is
de
evaluatie?

juni 2023

Opmerkingen Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van leerlingen, kan het
meerwaarde hebben om met Parnassys te gaan werken. Hiervoor is het
belangrijk om goed te kijken hoe dit bij de onderbouw loopt. Een
eventuele implementatie in de midden- en bovenbouw is goed mogelijk
in combinatie met Snappet.

Doelstelling:

Implementatie Close reading

Wie zijn
erbij
betrokken?

Expertis (Dortie Meijs)
Taalcoördinator
Intern begeleider
Team
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Directie
Wanneer is

juni 2020

de
evaluatie?
Opmerkingen In september staat er een teamtraining Close Reading (uitgevoerd
door Expertis)gepland.

Doelstelling:

Wij implementeren een nieuwe methode voor wo

Wie zijn
erbij

Werkgroep methode wo

betrokken?

Team
Directie

Wanneer is
de
evaluatie?

Tussenevaluatie januari 2020, vervolgens nog een evaluatie in juni
2020

Opmerkingen In 2018-2019 is de werkgroep al bezig geweest om een methode uit te
kiezen en te bekijken. De komende jaren is hierbij implementatie en
evaluatie belangrijk. Hierbij wordt ook gekeken naar de coaching
vaardigheden van de leerkrachten. De leraar verdiept zich meer in de
wijze van leren van de leerling met de 21e eeuwse vaardigheden als
leidraad.
Indien nodig worden evaluaties in de volgende jaren voortgezet met
mogelijk ook scholingsmomenten hoe we bepaald leerkrachtgedrag
kunnen doorontwikkelen.

Doelstelling: Wij maken gebruik van de expertise op ICT gebied binnen ons
conglomeraat om de leerkrachten en leerlingen op een optimale
manier ICT vaardig te krijgen en te houden
Wie zijn
erbij
betrokken?

Conglomeraats ict-er
Team
Directie

Wanneer is
de
evaluatie?

juni 2021
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De conglomeraats ict-er verzorgt op regelmatige basis workshops om
het ict niveau van de leerkrachten bij WereldWijzer op peil te houden.

Doelstelling: Wij zorgen voor meer diepgang bij de implementatie van de
methode Engels.
Wie zijn
erbij
betrokken?

Team
Blink (uitgever Groove.me)
Directie

Wanneer is
de

juni 2021

evaluatie?
In het schooljaar 2020-2021 plannen we een teamstudiedag rondom het
werken met de methode Engels Groove me. Doel hiervan is om de
kinderen op een meer gestructureerde manier de Engelse taal aan te
bieden.

Doelstelling:

Wij zetten een leerlingenraad op. Deze raad denkt mee over
belangrijke beslissingen op school.

Wie zijn

Leerlingen

erbij
betrokken?

Team
Directie

Wanneer is
de

juni 2022

evaluatie?
Opmerkingen In het kader van de participatie en burgerschapsvorming
Hiervoor moet een werkgroep worden opgericht.

Doelstelling:

ICB WereldWijzer beschikt over een actueel beleid voor aanbod
aan talenten, meer- en hoogbegaafden

Wie zijn

Sytske Blaauw

erbij
betrokken?

Intern begeleider
team
15

Directie
Wanneer is

juni 2020

de
evaluatie?
Opmerkingen Het beleid is aangescherpt en mag meer toegeschreven worden naar de
werkwijze van WereldWijzer. Ook het aanbod aan leerlingen die meer
aankunnen, maar niet persé in een flex- of plusgroep horen, dient
hierin meegenomen te zijn.

Doelstelling:

Passend onderwijs wordt geboden aan leerlingen van ICB
WereldWijzer

Wie zijn
erbij
betrokken?

Sine Limite
Intern begeleider
team
Directie

Wanneer is
de
evaluatie?

Jaarlijks aan het einde van het schooljaar

Opmerkingen Zorgleerlingen zijn in beeld bij ICB WereldWijzer. Ook is de gang naar
externe expertise zichtbaar en wordt hier gebruik van gemaakt. De
contacten met externe zorgloketten zijn goed en worden warm
gehouden.
In schooljaar 2019-2020 wordt samen met Sine Limite een nieuw
schoolondersteuningsprofiel geschreven.
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4. Educatief partnerschap
4.1 Ouders
Bij Stichting Quo Vadis weten wij ons met elkaar en samen met ouders verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van de kinderen die aan onze scholen zijn toevertrouwd. Alleen samen
kan de “best mogelijke basis geboden worden voor de toekomst”. De samenwerking, de
communicatie, het wederzijdse begrip en het wederzijdse respect tussen ouders en
medewerkers van de school krijgen de komende planperiode bijzondere aandacht.

Waar we heen willen …
Kinderen onderwijzen doe je niet als school alleen. Educatief partnerschap heeft een
positieve uitwerking op de schoolresultaten van leerlingen. Daarnaast ondervinden
leerlingen waarvan ouders op regelmatige basis interesse tonen in de ontwikkelingen van
kinderen op school, meer plezier tijdens de schooltijd. Wij willen met ouders samen een
balans vinden waarbij ouders betrokken worden bij het leerproces van hun kind en
waarbij leerkrachten gebruik kunnen maken van de expertise van ouders.

Waar we staan …
Momenteel hebben wij een gesprekkencyclus waarbij wij proberen de ouders zoveel
mogelijk te betrekken bij de (onderwijs)ontwikkeling van hun kind. Wij maken nog weinig
gebruik van expertise van ouders in de school en ouders helpen sporadisch met het
schoolwerk van de leerlingen. We hebben een actieve OR en MR en er zijn diverse
werkgroepjes waar ouders kunnen participeren (natuurouders, biebouders etc).
Teamleden vinden het soms moeilijk om ouders in de school te halen voor hulp, terwijl
het besef van meerwaarde er zeker is. Deze cultuur komt uit het verleden, uit de tijd
dat een aantal ouders observaties over leerlingen met andere ouders ging bespreken.
Dit heeft ertoe geleid dat de hulp van deze ouders per direct is stopgezet. Naar
aanleiding hiervan is het nu zaak om opnieuw vertrouwen te vinden in het vragen van hulp
van ouders.

Wat ons te doen staat …
Wat mooi zou zijn is als wij de ouders in de school weten te krijgen om te vertellen wat
zij weten. Hiervoor moeten wij eerst de mindset van het team meer open krijgen.
Verder zouden wij graag meer betrokkenheid bij de leerlingen vormen, door ze vaker bij
de gesprekken te vragen.
Een goede communicatie met ouders is onlosmakelijk verbonden met educatief
partnerschap. Dit zal moeten worden geconsolideerd en waar mogelijk worden
uitgebreid.

Daarom spreken wij het volgende af:
Doelstelling:

ICB WereldWijzer maakt gebruik van een gesprekkencyclus voor
ouders.
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Wie zijn
erbij
betrokken?

Ouders
Team
Intern begeleider
Directie

Wanneer is
de
evaluatie?

juni 2023

Opmerkingen De cyclus staat beschreven in bijlage 2, waarbij we op de momenten
dat het waardevol is ook de leerling deel laten nemen aan het gesprek:
praten met i.p.v. praten over

Doelstelling:

Ouders van leerlingen bij ICB WereldWijzer zijn tevreden over de
school.

Wie zijn

Ouders

erbij
betrokken?

Directie

Wanneer is
de

Iedere twee jaar via een tevredenheidsonderzoek. Deze evaluatie
wordt ook gehouden bij de MR.

evaluatie?
Opmerkingen Iedere twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd
onder alle ouders. Wij streven hierbij naar een minimale score van 3
bij alle rubrieken (5-punt schaal)

Doelstelling:

ICB WereldWijzer verwijst ouders waar nodig naar andere
hulpinstanties

Wie zijn

Ouders

erbij
betrokken?

Intern begeleider

Wanneer is
de

Jaarlijks (zie DOL)

evaluatie?

2

Zie bijlage 9 Beleid gesprekkencyclus ICB WereldWijzer
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Opmerkingen De contacten met andere hulpinstanties gaan uitsluitend wanneer de
intern begeleider hiervan op de hoogte is. Ook eventuele
doorverwijzingen gebeuren alleen met kennisname van intern
begeleider.

4.2 Ontwikkeling (I)KC
De gemeente Deventer heeft als doelstelling dat steeds meer scholen overgaan in een
(Integraal)
Kind
Centrum:(I)KC.
Een geslaagd IKC brengt rust en samenhang voor kinderen. Ouders kunnen erop
vertrouwen dat hun kind wordt gekend en dat er intensief samen wordt gewerkt rondom
het kind.

Waar we heen willen …
Wij zouden graag een integraal kindcentrum worden waarbij het vanzelfsprekend is dat
medewerkers elkaar opzoeken voor vragen, hulp en expertise. Het zou mooi zijn als wij
een wijkfunctie kunnen vervullen door functionaliteiten als een logopedie,
consultatiebureau etc binnen het gebouw te halen.

Waar we staan …
Wij vormen sinds november 2017 een kindcentrum met ODS het Roessink en
kinderopvangorganisatie Sam&sjakie. Deze laatste partij is onderdeel van de
Rastergroep,
waar
stichting
Quo
Vadis
sinds
december
2018
een
samenwerkingsovereenkomst mee heeft. Momenteel bestaat de samenwerking uit een
aantal gezamenlijke activiteiten per jaar en een zoektocht naar een gezamenlijke leerlijn
van peuter naar kleuter.
Het MT heeft regelmatig overleg, zo ook de stuurgroep. De peuters die naar de scholen
gaan, worden warm overgedragen en er is prettig contact.

Wat ons te doen staat …
Wij hebben met het kindcentrum speerpunten opgesteld die wij gezamenlijk willen
uitwerken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Doorontwikkelen van de gezamenlijk visie en kaders
Draagkracht en de betrokkenheid van de teams vergroten
Doorgaande pedagogische lijn opstellen
Doorgaande ontwikkelingslijn opstellen (0-6)
Gezamenlijke vieringen en activiteiten voor leerlingen en ouders
Gezamenlijk aanbod van naschoolse activiteiten
PR en communicatie; gezamenlijke naam en meer bekendheid in de wijk
Gezamenlijk optrekken bij de realisatie van een groen speelplein
De ouderbetrokkenheid vergroten
Contacten met overige partners onderhouden
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4.3 Overige samenwerkingspartners
In het primair onderwijs hebben we te maken met diverse stakeholders. Omdat wij als
doel hebben om leerlingen naar de best mogelijke toekomst te begeleiden, is het
belangrijk om goede contacten te onderhouden met deze stakeholders.

Waar we heen willen …
Bij de vorming van een integraal kindcentrum willen wij meer expertise het gebouw in
halen zodat ouders weten dat ze hier met hun kind terecht kunnen. Zo denken wij aan een
onderdeel van het consultatiebureau, een logopediste, een kantoor van bureau jeugd en
gezin, etc. Ouders weten dat er (op verschillende momenten in de week) expertise in het
gebouw is en dat ze terecht kunnen met diverse vragen, of eventueel doorverwezen
kunnen worden naar een andere instantie.
Daarnaast hebben wij ook als school diverse contacten. Bijvoorbeeld met een
dyslexiespecialist, kinderpsychiater of het voortgezet onderwijs. Wij willen graag helder
contact met de zorgverleners om een goede behandeling van zorgleerlingen te
waarborgen. Wij willen ook graag regelmatiger contact met het voortgezet onderwijs om
te onderzoeken of er een vorm van samenwerking mogelijk is.

Waar we staan …
Wij hebben een tijdje een ergotherapeute in de school gehad die regelmatig met
leerlingen aan de slag ging. Ook hebben wij de bieb op school en komt de schoolarts voor
de screenings van leerlingen. Momenteel hebben wij niet voldoende ruimte voor een
structurele verhuur aan stakeholders.
Wij hebben sporadisch contact met externe zorgverleners. De nieuwe wet AVG maakt dit
contact ook niet makkelijker. Het contact met Sine Limite is laagdrempeliger.
Het contact dat wij hebben met het voortgezet onderwijs is voornamelijk gericht op de
leerkrachten van groep 8. Ook op bestuurlijk niveau wordt er meer gezocht naar een
verbinding tussen PO en VO.

Wat ons te doen staat …
Wij moeten als kindcentrum afspraken maken over wie wij het gebouw binnen willen halen.
Vervolgens moet er overleg komen over de ruimte die gebruikt kan worden hiervoor. Er
zullen afspraken moeten worden gemaakt over de invulling van de ruimtes die nu leeg
staan.
De afspraken die gemaakt zijn over contacten met de zorgverleners, staan vermeld in het
DOL. Deze moeten jaarlijks geëvalueerd worden.

Daarom spreken wij het volgende af:
Doelstelling:

Werken aan realisatie van de tien speerpunten in de ontwikkeling
van het Kindcentrum, bij 4.2 beschreven
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Wie zijn
erbij
betrokken?

Betrokken partners KC
Team
Ouders
Directie

Wanneer is
de
evaluatie?

Er volgen iedere 6 weken tussenevaluaties tijdens MT-overleggen en
stuurgroep overleggen.

Opmerkingen

Doelstelling:

Ons kindcentrum heeft afspraken met een aantal externe
zorgverleners die gebruik willen maken van het pand.

Wie zijn
erbij
betrokken?

Externe zorgverleners
Partners KC
Directie

Wanneer is
de
evaluatie?

juni 2023

Opmerkingen Hier zal onderzoek naar gedaan worden in samenwerking met de
partners van het KC.
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5. Personeel & Organisatie
De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen ons voortdurend te heroriënteren op
het vak van leraar en op de organisatie van het onderwijs. Stichting Quo Vadis wil dat
scholen zich als professionele leergemeenschappen ontwikkelen, waarin aan leerlingen
goed, passend en toekomstgericht onderwijs wordt gegeven vanuit een
verbetercultuur. De medewerkers participeren in een continu proces van leren van en met
elkaar door: het uitvoeren van lesbezoeken bij collega’s en het geven van constructieve
feedback; het uitwisselen en delen van praktijkervaring, theoretische kennis en extern
opgedane kennis en ervaring met betrekking tot vorm en inhoud van leer- en vakgebieden;
het onderzoeken van de onderwijspraktijk met als doel deze te optimaliseren en
verbeteren. De Quo Vadis-leraar zet zijn professionaliteit in voor het geven van
inspirerend, stimulerend en uitdagend onderwijs aan de kinderen van de school. De
genoemde heroriëntatie is nodig om mét elkaar en mét ouders het best mogelijke
onderwijs voor kinderen te blijven verzorgen en om ervoor te zorgen dat rapportages een
effectief middel blijven en niet verworden tot een doel op zich. Stichting
Quo Vadis werft en selecteert kwalitatief hoogwaardige medewerkers die kansen krijgen
om zich verder te ontwikkelen en specialiseren in hun vak. Het principe van
“lifelong learning” is de norm.
Daarnaast wil Stichting Quo Vadis zichzelf scherp houden door omstandigheden te
creëren waarbij men optimaal gebruik kan maken van de talenten van collega’s. Niet alleen
binnen de school, maar binnen heel de stichting. Tot slot zet Stichting Quo Vadis zich in
om het werk aangenaam, uitdagend
en inspirerend te houden. De kernwaarden van dit strategisch beleidsplan (vakbekwaam,
verbindend & samenwerking en doel gericht) zijn daarvoor de bouwstenen.

5.1 Leraar is een waardevol beroep
Waar we heen willen …
Een goede werkomgeving is essentieel voor leerkrachten. Ze moeten de middelen hebben
om hun werk te kunnen doen. Ons doel is om voor de medewerkers voldoende middelen
beschikbaar te stellen zodat zij het werk dat van hen verwacht wordt, goed kunnen
uitvoeren. Hierbij zijn ict-middelen en leermiddelen een aandachtspunt. Ook de
luchtkwaliteit in de school blijft een punt waar we alert op moeten zijn. In meerdere
lokalen wordt het klimaat als niet-prettig ervaren, dit is niet bevorderend voor de
gezondheid en de concentratie van leerlingen en medewerkers.

Waar we staan …
Momenteel zijn wij voor de aanschaf van ICT-middelen afhankelijk van de Europese
Aanbesteding die door Stichting Quo Vadis is aangevraagd. Uit deze middelen hebben
wij de keuze gemaakt om in ieder geval voor iedere groep en voor ib/directie een andere
laptop aan te schaffen. Ook hebben wij de keuze gemaakt om een extra digibord aan te
schaffen (momenteel hebben 5 groepen een Prowise bord, dit worden er 6). Gezien de
krappe begroting is het niet altijd mogelijk om alle methodes op papier aan te schaffen.
Hier wordt bij iedere keuze van een nieuwe methode een goede afweging gemaakt. Waar
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mogelijk worden digitale methodes aangeschaft.
Wat betreft het klimaat in de school hebben wij al een aantal zaken laten uitzoeken.
Het minst prettig is het in het lokaal van de huidige groep 4. Daar zijn metingen
verricht en er is een perkje met dichte, hoge struiken voor de ramen weggehaald. Ook
heeft Assendorp meegekeken naar de werking van de CO2 kasten in de lokalen. Deze
zijn allemaal opnieuw ingesteld. De klachten in het lokaal van de huidige groep 4 blijven
echter bestaan.
De werkgroep voor een nieuw schoolplein is bezig om het schoolplein te vergroenen.
Hierbij wordt expliciet rekening gehouden met het klimaat van de lokalen aan de kant
van het plein, zodat daar voldoende schaduw komt om het klimaat in de lokalen beter te
reguleren.

Wat ons te doen staat …
Komende periode willen wij het werkverdelingsplan samen met het team invullen zodat
de werkdruk inzichtelijk wordt gemaakt voor het hele team en er een consensus komt
over de te verdelen taken. In de praktijk hadden wij al een open cultuur in de school
waarbij er veel overlegd werd. Met het werkverdelingsplan wordt de aanpak echter
scherper neergezet en is het voor iedereen helder welke weg wij willen bewandelen.
Daarnaast willen wij onderzoeken welke (digitale) aanbieder het best bij onze school
past. Werkt Snappet voor ons voldoende dekkend of willen wij richting de
methodesoftware? Hiervoor willen wij te rade gaan bij andere scholen die gebruik
maken van methodesoftware. De ICT’er van ons conglomeraat kan ons hier wellicht bij
helpen.

5.2 Groeien in een professionele leergemeenschap
Waar we heen willen …
Wij willen een professionele leergemeenschap opzetten waarbij leerkrachten het als
vanzelfsprekend vinden om bij elkaar te kijken en van elkaar te leren. Wij willen de
expertise die wij in de school hebben zoveel mogelijk behouden.

Waar we staan …
Wij hebben veel expertise in de school. Dit zijn allemaal leerkrachten die een extra
opleiding hebben gevolgd om deze expertise te kunnen uitoefenen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Intern begeleider
Reken coördinator
Taal coördinator
Gedragsspecialist
Psychodiagnostisch specialist
Hoogbegaafdheidsspecialist (conglomeraat)
ICT-specialist (conglomeraat)
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Wij staan aan het begin van een professionele leergemeenschap waarbij wij sinds het
schooljaar 2018-2019 twee aanjagers hebben benoemd. Deze leerkrachten stellen
samen met de andere teamleden regelmatig nieuwe doelen op middels een ‘scrumbord’.

Wat ons te doen staat …
Wij zouden graag de beleidsplannen bijwerken en aanscherpen van de expertises die wij
binnen de school hebben. Daarbij is het de bedoeling dat de beleidsplannen levend
blijven en regelmatig onder de aandacht worden gebracht van de leerkrachten. Het zou
mooi zijn als er samenwerking wordt gezocht binnen het conglomeraat of binnen de stad,
samen sta je sterk en ben je beter op de hoogte van de nieuwste inzichten.

Daarom spreken wij het volgende af:
Doelstelling:

ICB WereldWijzer werkt volgens een cyclische professionele
(team)ontwikkeling

Wie zijn

Aanjagers ICB WereldWijzer

erbij
betrokken?

Team
Directie
Conglomeraat

Wanneer is
de
evaluatie?

Ieder jaar (zie MOOI), leerkrachten houden hun professionele
individuele ontwikkeling zelf bij; teamontwikkeling wordt aangeleverd
door de directie om in MOOI te plaatsen.

Opmerkingen Dit staat beschreven in het beleidsplan PLG

3

Doelstelling:

Directie zorgt voor de facilitering van teamontwikkeling volgens de
principes van PLG

Wie zijn

Aanjagers ICB WereldWijzer

erbij
betrokken?

Directie
Team

Wanneer is
de
evaluatie?

januari en juni 2020
juni 2021

Opmerkingen Hierbij wordt gedacht aan het kijken bij elkaar in de klas.

Doelstelling:
3

Onderzoek digitale middelen

Bijlage 4: beleidsplan PLG
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Wie zijn
erbij
betrokken?

conglomeraats ict-er
Team
Directie

Wanneer is
de
evaluatie?

Juni 2021 met een tussenevaluatie in maart 2020

Opmerkingen Volstaat Snappet voor ons? Is een ander aanbod van digitale
leermiddelen, zoals van diverse methodes, beter passend bij ons?

Doelstelling:

ICB WereldWijzer heeft beslissingen genomen in samenspraak met
alle medewerkers die vast op de formatie staan, volgens de
principes van het werkverdelingsplan

Wie zijn
erbij
betrokken?

Team

Wanneer is
de
evaluatie?

jaarlijks, voor er een nieuw werkverdelingsplan gemaakt moet worden

Directie

Opmerkingen Vanaf augustus 2018 is het verplicht voor alle scholen om met een
werkverdelingsplan te werken. Hierbij wordt van alle medewerkers
gevraagd om mee te denken over de invulling van de formatie,
opslagfactor en het taakbeleid en pauzetijdenregeling.

Doelstelling:

Aanscherpen beleidsplannen

Wie zijn

Team

erbij
betrokken?

Diverse werkgroepen

Wanneer is

juni 2021

de
evaluatie?
Opmerkingen De volgende beleidsplannen worden bijgewerkt waar nodig:
Rekenbeleidsplan
Taalbeleidsplan
Beleidsplan leespromotie
Veiligheidsplan
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Privacy protocollen
Burgerschapsvorming
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6. Financiën & Beheer
Stichting Quo Vadis is een organisatie van hoogopgeleide medewerkers. Om de talenten
van deze medewerkers goed met elkaar te verbinden en optimaal te benutten wordt
gewerkt in een platte organisatie met korte lijnen.
Onderwijs verzorgen aan kinderen tot plusminus 13 jaar is de kerntaak van Stichting
Quo Vadis. Ondersteunende taken worden binnen de stichting zoveel als mogelijk
uitbesteed. Denk hierbij aan de financiën (Cabo) en de contacten met Sine Limite.
Het stafbureau van Stichting Quo Vadis is onder meer belast met het deskundig
uitbesteden van taken die niet tot de corebusiness van het onderwijs behoren. Ten
aanzien van het bewaken en bevorderen van de onderwijskwaliteit geldt binnen Stichting
Quo Vadis dat iedere schoolleider integraal verantwoordelijk is voor de
onderwijskwaliteit van de school en voor de mensen die kwalitatief goed onderwijs
mogelijk maken.
In de komende planperiode gaan de scholen van Stichting Quo Vadis meer en meer
onderdeel uitmaken van kindcentra. Samen met kinderopvangorganisaties en andere
wijkpartners neemt de school verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opdrachten
in de wijk. De behoeften van de wijk bepalen het aanbod. Stichting Quo Vadis zet bij
het kindcentrum in op één organisatie onder één leiding waarin meer partijen kunnen
participeren. Directeuren van Stichting Quo Vadis worden uitgenodigd en gefaciliteerd
om zich te bekwamen als directeur van een kindcentrum.
Stichting Quo Vadis verwacht dat op termijn het peuterspelen als voorbereiding op
het onderwijs
onderdeel wordt
van
het
primaire
onderwijs.
Doorgaande
ontwikkelingslijnen, pedagogische lijnen en zorglijnen kunnen eenvoudiger en doelmatiger
worden georganiseerd. Ten einde goed voorbereid te zijn op deze ontwikkeling met goede
kennis en ervaring start Stichting Quo Vadis in de komende periode peuterspelen onder
eigen regie. Daarnaast handhaaft zij de goede samenwerking met de huidige partners.
“Samen sta en samen ben je sterk” in het onderwijs. Op basis van deze overtuiging werkt
Stichting Quo Vadis in de komende planperiode binnen de stichting wederom nadrukkelijk
aan het verbinden van mensen op 3 niveaus.
Op Klassenniveau door het opzetten van een professionele leergemeenschap.
Op Schoolniveau door de ontwikkeling van Conglomeraten waarbinnen scholen samen
werken aan onderwijskwaliteit.
Op Stichtingsniveau door het samen met andere stichtingen ontwikkelen van visie op
onderwijs en er samen inhoud aangeven.

Waar we heen willen …
Voor basisschool WereldWijzer betekent dit de een professionele leergemeenschap
waarbij samen ontwikkelen door doelen stellen, uitvoeren, evalueren en nieuwe doelen
stellen (PDCA) gewoon is en tot de ‘dagelijkse gang van zaken’ behoort. Ook willen wij
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een samenwerking binnen het conglomeraat, waarbij alle medewerkers zich verbinden
aan het leveren van kwalitatief goed onderwijs en zich inzetten om gebruik te maken van
elkaars kwaliteiten.

Waar we staan …
Op schoolniveau is de basis op orde: de onderwijsresultaten zijn ruim voldoende tot
goed, de personele bezetting is in beeld, financieel zijn er weinig tot geen risico’s. Ook
merken wij een stabiele aanwas van nieuwe leerlingen waardoor wij verwachten dat het
leerlingenaantal zich zal stabiliseren rond de 185 leerlingen.
Op klassenniveau staat het ontwikkelen van een PLG in de startblokken: er wordt al veel
gedaan in samen ontwikkelen en verbeteren van onderwijskwaliteit maar dit kan nog
meer gestructureerd. Daarom zijn er in schooljaar 2018-2019 twee aanjagers binnen
het team aangesteld die het team begeleiden naar meer samen doelen stellen zodat
iedereen binnen de schoolorganisatie met een gelijk onderwijsontwikkeldoel aan de slag
is.
Op schoolniveau werken we aan een professionele ontwikkeling binnen het conglomeraat
Deventer Oost+. Kindcentrum Kleurrijk, de Joppeschool en ICB WereldWijzer vormen
samen dit conglomeraat. Vanwege de vele personele wisselingen in de directies van
scholen is het moeizaam om nu al een intensieve samenwerking gestalte te geven: op
meerdere locaties is de directie bezig zich een beeld te vormen van de school waaraan
leiding gegeven moet worden. Complicerend is ook de fusie van voormalig Sint Bernardus
en Prins Maurits tot kindcentrum Kleurrijk.
Enige jaren geleden is de intentie uitgesproken een samenwerking aan te gaan met
Sam&sjakie en ODS het Roessink om te komen tot een kindcentrum. Er ligt een
gezamenlijk visiedocument met een aantal speerpunten4. Voor het verder uitwerken is
een ingestelde stuurgroep verantwoordelijk. Zij delegeert werkzaamheden naar de
teams, waarbij het streven is dat er van iedere organisatie minimaal één medewerker in
de op te starten werkgroep deelneemt.
Op het moment van schrijven zitten we in een fase waarin er veel activiteiten samen
opgepakt worden. Ook is er sprake van een ontwikkeling van een doorgaande lijn van
peuters naar kleuters.

Wat ons te doen staat …
We moeten ervoor waken dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Samenwerking zoeken
waar samenwerking meerwaarde heeft, zonder de eigenheid van de school te verliezen.

Daarom spreken wij het volgende af:
Doelstelling:

Het conglomeraat maakt samen de begroting, de formatieplannen
en de kwaliteitsplannen, met behoud van de eigen identiteit van de
school.

4

Zie bijlage 10: Visiedocument speerpunten kindcentrum
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Wie zijn
erbij
betrokken?

Kindcentrum Kleurrijk
Joppeschool
WereldWijzer Deventer en Okkenbroek

Wanneer is
de
evaluatie?

juni 2023

Opmerkingen In 2020 wordt gekeken waar al een start kan worden gemaakt in de
samenwerking op conglomeraatsniveau voor wat betreft de begroting,
de formatieplannen en de kwaliteitsplannen. Dit zal verder gedurende
de jaren tot aan juni 2023 gefaseerd worden uitgebouwd.

Doelstelling:

Het conglomeraat beschikt over expertteams die samenwerking
zoeken en elkaar ondersteunen waar nodig

Wie zijn
erbij
betrokken?

Diverse expertgroepen:
Intern begeleiders
Hoogbegaafdheid
Ict
Rekencoördinator
Taalcoördinator
Gedragsspecialist

Wanneer is
de
evaluatie?

juni 2022

Opmerkingen De intern begeleiders van het conglomeraat komen al met enige
regelmaat bij elkaar om gebruik te maken van elkaars expertise. Het
doel is om dit voor meer expertgroepen te realiseren.

Doelstelling:

ICB WereldWijzer beschikt over een sluitende begrotingen (MI en
Personeel) waarbij er ruimte is voor innovatie en een gedegen
leerlingenzorg.

Wie zijn

Stafmedewerker financiën

erbij
betrokken?

Directie
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Wanneer is

2 keer per jaar tijdens de MARAP

de
evaluatie?
Opmerkingen
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7. bijlagen:
Bijlage 1

Sponsering

Beleid sponsoring
Op 16 februari 2009 is er het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en
sponsoring” getekend. Wij conformeren ons aan dit convenant. Hierin is vastgelegd hoe in het
onderwijs wordt omgegaan met sponsoring. Wanneer er sprake is van samenwerking tussen
scholen en bedrijven zal deze samenwerking ten goede komen aan het leer- en
ontwikkelingsproces van leerlingen. Samenwerking impliceert ook sponsoring. Aan sponsoring
liggen heldere regels en afspraken ten grondslag in dit convenant. Deze regels en afspraken
voorzien erin dat geen vormen ontstaan die een negatief effect hebben op de geestelijke en/of
lichamelijke ontwikkeling van leerlingen. Bij sponsoring is het wenselijk dat voor bedrijven hun
maatschappelijke betrokkenheid voorop staat. De school zal op een zorgvuldige en voor alle
betrokkenen transparante wijze met sponsoring omgaan.
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Bijlage 2

Strategisch beleidskader Stichting Quo Vadis

Gezien de grootte van het document, hebben wij hier een link naar het sharepointadres
van het strategisch beleidskader van Quo Vadis gezet:
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Bijlage 3

Document PLG

De Professionele leergemeenschap (PLG) van Quo Vadis
Stichting Quo Vadis heeft als missie; Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst
(strategisch beleidsplan QV). Zij wil dit realiseren door ieder kind goed en passend onderwijs te geven
door professionele leerkrachten in een professionele leergemeenschap. Dit vraagt van basisscholen
dat zij werken vanuit een verbetercultuur die gericht is op het realiseren van een professionele
leergemeenschap.
Om dit te kunnen doen moet het duidelijk zijn wat Quo Vadis verstaat onder het begrip van een PLG
en welk kader gehanteerd wordt waarbinnen een schoolorganisatie zich dient te ontwikkelen.
Professionele leergemeenschap
Dit is een schoolteam waarin leerkrachten en de schoolleiding samen constructief en kritisch werken
aan onderwijsverbetering en het zoeken van concrete antwoorden op nieuwe vragen. Er wordt
samenwerking gezocht in het doen van praktijkonderzoek dat altijd gericht is op het verbeteren van
het eigen professionele handelen en op het leren van leerlingen (APS leren inspireren).
Het individuele en collectieve leren is wederzijds afhankelijk en complementair aan elkaar en
manifesteert zich op alle niveaus. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de reflectieve dialoog tussen de
professionals over hun handelen in de klas en hun onderwijs.
Ondersteunend en gedeeld leiderschap, schept mogelijkheden voor samen leren, ontwikkelt en
onderhoudt een cultuur van vertrouwen en betrekt leraren in de belangrijke beslissingen die in de
school genomen dienen te worden (Verbiest, 2003).
Kader voor de ontwikkeling van een PLG
De verbetercultuur wordt zichtbaar gemaakt op een verbeterbord. Hierop staan
onderwijsinhoudelijke, leerlinggerichte doelen waaraan leerkracht acties zijn verbonden ter
realisering van de doelen. Daarnaast geeft het informatie over het welbevinden van het team,
planning van activiteiten die gerelateerd zijn aan de jaarkalender, professionalisering van teamleden
en bespreekpunten voor teamoverleg.
Leren van en met elkaar vindt plaats door het uitvoeren van lesbezoeken bij collega’s en het geven
van constructieve feedback. Daarnaast vindt er regelmatig uitwisseling plaats van praktijkervaring,
theoretisch kennis en extern opgedane kennis en ervaring met betrekking tot vorm en inhoud van
leer- en vakgebieden.
Ook de leerling wordt op actieve en zichtbare wijze betrokken bij de inhoud en uitvoering van het
onderwijs om zo zijn/haar leerproces te optimaliseren.
Er wordt transformatief leiderschap getoond en ervaren. Dit houdt in dat de schoolleiding in houding
en gedrag een rolmodel is. Een duidelijke visie op het onderwijs en de schoolorganisatie heeft.
Geloofwaardig en oprecht geïnteresseerd is in de ontwikkeling van individuele teamleden.
Teamleden intellectueel weet te stimuleren en uit te dagen door het communiceren van hoge doelen
en verwachtingen. Vertrouwen geeft aan het team dat zij gestelde doelstellingen kunnen behalen. En
tot slot faciliteert in tijd, ruimte en middelen voor de uitvoering van gestelde taken en doelen.

33

Bijlage 4

Urentabel weekrooster

Voor een goede doorgaande lijn is het noodzakelijk lestijden per week per vakgebied in
de diverse groepen op elkaar af te stemmen. In alle groepen wordt 25 uur aan
onderwijstijd per week verzorgd.
Op ICB WereldWijzer hanteren we onderstaand schema:
groep

3

4

5

6

7

8

gym

120

100

90

90

90

90

taal(incl. spelling en woordenschat)

230

265

285

285

285

340

lezen,

295

330

270

270

240

210

rekenen

320

345

300

300

300

300

schrijven

140

75

25

25

10

0

60

60

210

210

200

200

60

60

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

30

30

40

40

15

15

30

wereldoriëntatie
-

studievaardigheden

-

aardrijkskunde

-

geschiedenis

- natuur en techniek
(sociale)redzaamheid

40

30

verkeer
Creatieve vakken

160

160

125

125

115

135

60

55

45

45

45

45

40

45

20

20

20

30

60

60

60

60

50

60

45

45

45

45

35

35

Engels

15

15

30

30

75

75

pauze

75

75

75

75

75

75

1500

1500

1500

1500

1500

1500

-

tekenen

-

muziek

- handvaardigheid
catechese

Daar waar leerlingen de doelen van de basisvaardigheden niet in bovengenoemde tijd
kunnen bereiken, moet er voor die leerlingen afgeweken worden. Dit betekent dat, ten
koste van andere vak- en vormingsgebieden, extra tijd geïnvesteerd moet worden in het
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bereiken van de doelen. Deze tijd moet zichtbaar zijn in de week- en dagplanning van de
groepsleerkrachten.
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Bijlage 5

Kerndoelen methodisch aanbod

Gebruikte basismaterialen om het onderwijs vorm te geven:
Leerstofgebied:

rekenen en wiskunde

Aanvankelijk lezen

Nederlandse taal en spelling

Schrijven

Methode:





Projecten van Kleuteruniversiteit
Schatkist rekenen
Kleuterpakket Wiz-wijs



Wereld in Getallen, versie 4




Maatwerk rekenen
Rekentuin



Veilig leren lezen, Kim-versie





Veilig in stapjes
Bouw!
Estafette nieuw







Projecten van Kleuteruniversiteit
Schatkist taal
Werkmap fonemisch bewustzijn
Taalactief, versie 4
Bouw!



Taalblobs



In de loop van deze periode zal
Pennenstreken volledig ingevoerd
worden

Begrijpend en studerend lezen



Volgens de principes van Close
Reading

Aardrijkskunde



Meander

Geschiedenis



Brandaan

Natuur en Techniek

Naut
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Verkeer



Rondje verkeer



Jeugdverkeerskrant



“Klaar over”

Engelse taal



Groove.me

Muziek



Eigenwijs digitaal

Tekenen



Uit de kunst

Handvaardigheid



Uit de kunst

Lichamelijke opvoeding





Bewegen in het speellokaal
Bewegen samen regelen
Mobiez

Sociaal emotionele ontwikkeling



Kanjertraining

Burgerschapsvorming

Geïntegreerd in de andere vakken,
beschreven in een jaarlijks te evalueren
beleidsstuk

identiteitsvorming

Eigen ontwikkeld lesprogramma,
beschreven in het beleidsstuk ‘identiteit’

Door het structureel werken met deze methoden voldoen we aan het bereiken van de
kerndoelen. Voor uitgebreidere informatie over de gebruikte methoden verwijs ik u naar
reeds ontwikkelde beleidsplannen m.b.t. het reken- en leesonderwijs alsmede de
schoolgids. Verder beschikken de groepsleerkrachten over een eigen verzameling van
gebruikte materialen Ook het digitale schoolbord/touchsscreen geeft de leerkracht
beschikking over oneindig veel (beeld)materiaal.
Naast het gebruik van methoden wordt ook middels computergebruik gewerkt aan het
bereiken van de onderwijsdoelen. Dit gebeurt via de software van Snappet bij groep 4
t/m 8.
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Bijlage 6

Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding

Stichting Quo Vadis streeft een evenwichtige man/vrouw-verhouding binnen de groep van
leidinggevenden na. Er wordt zodoende aandacht besteed aan de positie en
loopbaanperspectieven van zowel vrouwen als mannen.
Aan potentiële kandidaten wordt de mogelijkheid geboden om zich verder te ontwikkelen in de
richting van een leidinggevende functie door:





Actief ambities van medewerkers te onderzoeken in functioneringsgesprekken;
Ontwikkelingsgericht assessment;
Opleiding tot schoolleider (mogelijk perspectief van locatie coördinator tot adjunctdirecteur);
Doorstroom traject (praktijk)opleiding tot directeur).
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Bijlage 7

Omschrijving van de leerlingenpopulatie

De leerlingen van ICB WereldWijzer komen uit een doorsnee van de Nederlandse
bevolking. Het opleidingsniveau van de ouders is over het algemeen op het niveau van
middelbaar of hoger (beroeps) onderwijs. Derhalve heeft de school een laag
gewichtenpercentage.
Het aandeel kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond is gering. Toch merken wij
een lichte stijging hierin vergeleken met een aantal jaar geleden. Het is dan ook
belangrijk om in te (blijven) zetten op gedegen woordenschat- taal- rekenonderwijs.
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Bijlage 8

Curriculum van de toekomst - slo

In onderstaand figuur worden de 21e eeuwse vaardigheden gepresenteerd. Ze kunnen
zowel los als in samenhang gezien worden, maar altijd in combinatie met vakspecifieke
kennis en vaardigheden. Klik op de verschillende vaardigheden voor een
beschrijving, voorbeeldmaterialen en een voorbeeldmatig leerplankader, of op het
middelpunt voor meer achtergrondinformatie.

40

Bijlage 9

Beleid gesprekkencyclus ICB WereldWijzer

Aangezien het beleid zelf te uitgebreid is om hier in te voegen, hebben wij ervoor
gekozen alleen de structurele contactmomenten hier te benoemen. Voor inzage in het
complete beleidsstuk, kunt u dit vragen aan de directie.
Structurele momenten van informatieverstrekking van school naar de ouders

















website: www.icbwereldwijzer.nl ; hier vindt u alle informatie van de school, de
site wordt minimaal eens in de 2 weken voorzien van actuele informatie; ook
leerlingen worden op de site aan het woord gelaten via de groepspagina; notulen
van vergaderingen van OR en MR zijn hier in te zien.
kennismakingsgesprek: voordat een leerling bij ons op school komt, om
wederzijdse verwachtingen te bespreken; gesprek wordt gevoerd met de
locatieleider of door de speciaal hiermee belaste leerkracht tijdens openingsuren
van de school; ook hebben de ouders dan een rondleiding door de school.
huisbezoek voordat de bij ICB WereldWijzer aangemelde kleuter naar school
gaat komt de leerkracht bij het kind thuis kennismaken; tijdens dit bezoek
worden afspraken gemaakt voor de kijkochtenden; ook andere belangrijke zaken
m.b.t. de eerste schooldagen van de kleuter. kunnen dan besproken worden
intakegesprek: op of zo snel mogelijk na de eerste schooldag van een nieuwe
leerling; gesprek wordt gevoerd met de Interne Begeleider; doel is om specifieke
zaken rondom de nieuwe leerling te horen die voor de begeleiding in de groep
belangrijk zijn.
vervolggesprek: na drie maand onderwijs, met de groepsleerkracht van het kind
om te kijken hoe het gaat met de gewenning van het kind in de groep.
vorderingengesprek: in november en in maart voor de ouders van kinderen in
groep 1 en 2; het gaat over de schoolontwikkeling van de kleuter; ouders krijgen
ook een schriftelijk verslag; eventueel volgt in juni op uitnodiging van de
groepsleerkracht nog een gesprek.
schoolgids: in de eerste week van het nieuwe schooljaar wordt de schoolgids
digitaal verzonden aan de ouders; hierin staan allerlei informatie en wettelijk
voorgeschreven onderwerpen beschreven, die de gang van zaken op een school
betreffen; de directeur zorgt voor de digitale verspreiding van dit document.
informatieavond: een algemene avond waarop de groepsleerkracht uitleg geeft
over wat er dat schooljaar in zijn of haar groep aan leerstof en andere zaken
voorbij komt; de avond is aan het begin van het schooljaar, voor iedere groep op
een andere dag, zodat u als ouder van meerdere kinderen iedere voor u van
belang zijnde avond kan bezoeken; ook andere belangrijke organisatorische
afspraken komen die avond aan de orde.
omgekeerd 10 minuten gesprek tijdens dit gesprek, in de eerste weken van het
schooljaar, geeft u als ouder informatie over uw kind aan de leerkracht; u plant
een datum voor dit gesprek op de informatieavond en ontvangt dan tevens een
voorbereidingsformulier voor dit gesprek
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rapport: geeft met cijfers en letters of een kort verslag de vorderingen van het
kind weer; in groep 3 t/m 8 2x per jaar,
rapportgesprekken: zodra her eerste rapport is uitgegaan ontvangt u van ons een
uitnodiging met datum en tijd om met de groepsleerkracht het rapport (en
mogelijk andere zaken) te bespreken; hiervoor is een kwartier tijd, maar als dit
te kort is kan er altijd een vervolgafspraak gemaakt worden; bij het tweede
rapport is alleen op verzoek van leerkracht of ouders een gesprek
vorderingengesprek groep 3 t/m 8 omdat het eerste rapport pas in februari uit
komt willen we al in november in gesprek met u; tijdens dit gesprek bespreken we
hoe het met uw kind gaat in de groep op sociaal-emotioneel gebied, maar ook
leeraspecten en vorderingen maken deel uit van te bespreken onderwerpen; ook
uw inbreng over hoe het met uw kind gaat vinden we zeer waardevol; u krijgt een
uitnodiging
incidentele gesprekken: op verzoek van ouders en / of leerkrachten worden ook
afspraken voor een gesprek gemaakt. Deze gesprekken vinden direct na
schooltijd op school plaats.
advies VO: voor ouders van leerlingen van groep 8; de groepsleerkracht
bespreekt samen met ouders en leerling het advies voor de vervolgschool in het
VO; gesprek vindt plaats in maart, ouders krijgen een uitnodiging op datum en
tijd
WeerWatWijzer, de nieuwsbrief: iedere 14 dagen op dinsdag een schriftelijk
informatiebulletin; verspreiding digitaal; directeur is verantwoordelijk voor de
verspreiding
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Bijlage 10

Auditkader Quo Vadis

DRAAIBOEK AUDITS
2018-2019
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1

Inleiding

In dit draaiboek beschrijven wij de auditaanpak. Uitgangspunt is dat audits een bijdrage
moeten leveren aan de kwaliteitszorg en de kwaliteitsverbetering van de school. Dit
betekent dat de audit moet aansluiten bij de zelfevaluatie (zie paragraaf 2) zoals deze door
de school is opgesteld.

De audits hebben het karakter van een kwaliteitsaudit en richten zich op wat de school zelf
doet aan kwaliteitszorg en hoe zij zichzelf verder kan verbeteren en ontwikkelen. Soms
hebben scholen ook eigen vragen die in een audit kunnen worden meegenomen 6 (zie
paragraaf 3).

Bij het uitvoeren van een audit is een auditkader voorwaardelijk. Welke kwaliteitseisen en
normen worden in de audit betrokken? Op deze wijze wordt er eenduidigheid geschapen in
het kijken naar kwaliteit (paragraaf 4). De ontwikkeling van dit kader wordt tweejaarlijks
belegd binnen het auditteam en wordt getoetst in het Bestuursadviesteam.

Overeenstemming tussen auditoren en eenduidigheid gelden ook voor de gekozen werkwijze
(paragraaf 5) en de organisatie van de audit (paragraaf 6).

Het succes van audits wordt bepaald door de wijze waarop de school zich op een audit
voorbereidt en de mate waarin de auditcommissie wordt gefaciliteerd, zodat de commissie
gericht kan kijken en luisteren (paragraaf 7). We mogen van de scholen verwachten dat men
kritisch naar zichzelf laat kijken.

Voor de ondersteuning van scholen en auditcommissie worden standaard instrumenten en
aanpakken gebruikt (bijlagen). De auditcommissies passen steeds naar eigen inzicht deze
instrumenten aan op basis van de vragen en de situatie van de geauditeerde school.

2

Het gaat altijd om het zorgen voor kwaliteit!

Kwaliteitszorg is ‘het totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn
om op een permanente, systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs en
de organisatie te bepalen, te beheersen, te bewaken, te borgen en te verbeteren’. Dit
komt concreet neer op het beantwoorden van de volgende vragen van de kwaliteitscyclus.

In elk geval wordt de school geauditeerd op basis van het waarderingskader. Schooleigen vragen
kunnen worden toegevoegd maar vervangen de kwaliteitsaudit niet.
6
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Wij plaatsen de audits in het perspectief van de kwaliteitsontwikkeling van de school.
Tegelijkertijd kunnen de uitkomsten worden benut in het kader van de verantwoording naar
de omgeving en de Inspectie van het Onderwijs. Vandaar dat het auditkader, met oog voor
de eigen accenten vanuit ons bestuur en de scholen, aansluit op het toezicht door de
inspectie l.

De gouden vijf:

 Doen wij de goede
dingen?
 Doen wij de dingen
goed?
 Hoe weten wij dat?
 Vinden anderen dat
ook?
 Wat doen wij met die
kennis en informatie?

Goede kwaliteitszorg voldoet aan een aantal voorwaarden:







3

de kwaliteitszorg richt zich op diverse beleidsterreinen en de samenhang daartussen.
Kwaliteitszorg is met andere woorden integraal
de kwaliteitszorg is systematisch en cyclisch. Dat houdt in dat de school planmatig
bepaalt welke kwaliteit zij wil leveren, nagaat of zij deze levert en acties onderneemt
om de kwaliteit te borgen en zo nodig te verbeteren
belangrijke fase binnen de kwaliteitszorg is de zelfevaluatie. De zelfevaluatie levert
antwoord op de vraag: Doen wij de dingen goed en hoe weten wij dat?
het is goed wanneer de zelfevaluatie bekeken en gewaardeerd wordt door personen van
buiten de school. Audits vormen daarbij een goede aanpak
het gaat uiteindelijk steeds om de vraag wat de school doet met de kennis en
informatie die is opgedaan uit de zelfevaluatie en uit de externe oordelen.
Kwaliteitszorg is niet compleet wanneer de school deze vraag niet beantwoordt en niet
een ontwikkelagenda opstelt.

De waarderende kwaliteitsaudit
Een audit is een onderzoek naar het functioneren en de kwaliteit van een
onderwijsorganisatie. De term ‘auditing’ komt uit het Latijn en betekent ‘luisteren’. Tijdens
de audit presenteert de school zich: wat zij doet, hoe zij het doet en welke resultaten zij
bereikt. De auditcommissie geeft op basis van ‘bewijzen en bevindingen’ feedback en houdt
de school een spiegel voor. Bij het vormen van de ‘bevindingen’ wordt er gekeken naar
oorzaak gevolg relaties, door deze werkwijze te hanteren worden verbeterkansen
gecreëerd. De audit heeft daarbij ook tot doel risico’s en verbeteringsmogelijkheden
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inzichtelijk te maken, te leren van elkaar en een bijdrage te leveren aan structurele
kwaliteitsverbetering. Door de audit ‘Waarderend” te maken, wordt dit een explicieter
instrument om de onderwijskwaliteit te verbeteren en verandering in gang te zetten.
‘Waarderend auditen” legt de nadruk op de ambities van de school. De kracht van
waarderend auditen ligt niet in het opsporen van fouten, maar in het vinden van
verbeterpunten waardoor de school het onderwijs verder kan verbeteren. Men probeert op
deze wijze aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling van de school en de
betrokken collega’s. Er gaat heel veel goed! De audit aanpak is altijd een aanvulling op de
kwaliteitszorg en zelfevaluatie van de school.

De auditoren maken verbetermogelijkheden zichtbaar door een ja-en houding aan te
nemen. Als een proces goed verloopt worden er vragen gesteld over welke successen er
behaald zijn en hoe deze succesvolle processen verliepen en wat de eigen bijdrage aan dit
proces was. Is er een proces dat nog verbeterd kan worden, dan zal de auditor doorvragen
naar waar de verbetering precies gewenst is en wat de eigen bijdrage daarin kan zijn.

De focus van de audits is daarmee gericht op:

de deugdelijkheid van de uitvoering van de kwaliteitszorg en de zelfevaluatie en op de
betrouwbaarheid van de eigen oordelen

mogelijke risico’s die de school loopt ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs

de mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en te verbeteren.
Scholen hebben een eigen profiel en eigen prioriteiten. Het is mogelijk in het kader van de
audits een schooleigen vraag (wordt tijdens de intake besproken) aan de auditcommissie
voor te leggen. Deze wordt vervolgens meegenomen in het onderzoek binnen de
tijdbegrenzing van de audit en eventuele nadere afspraken die hierover worden gemaakt.

Voorbeeld schooleigen vraag en toelichting:
“Wij zijn 2 jaar geleden begonnen met een aanpak van het technisch leesonderwijs om
de resultaten te verbeteren. Wij investeren meer tijd voor technisch lezen en hebben
een programma voor leesbevordering doorgevoerd. Dit programma is vastgelegd in een
‘Leesplan’. Vragen:
-

zijn wij op de goede weg?
bereiken wij voldoende resultaten?
hoe kunnen wij ons zelf verbeteren?

.
4

Auditkader
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Om een audit goed te kunnen uitvoeren, is een kader nodig. Auditoren moeten over een
zelfde set aan kwaliteitseisen en normen beschikken waarop zij hun oordelen kunnen
baseren.

Voor het onderwijs is een dergelijke set aanwezig met het toezichtkader van de inspectie,
maar ook in de meeste gebruikte kwaliteitsinstrumenten. Voor de audits zijn deze
kwaliteitseisen geordend in de volgende domeinen.






Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en Ambitie

Kwaliteitsgebieden en standaarden
OP
ONDERWIJSPROCES
OP1
Aanbod
OP2
Zicht op ontwikkeling
OP3
Didactisch handelen
OP4
(Extra) ondersteuning
OP6
Samenwerking
OP8
Toetsing en afsluiting
SK
SCHOOLKLIMAAT
SK1
Veiligheid
SK2
Pedagogisch klimaat
OR
ONDERWIJSRESULTATEN
OR1
Resultaten
OR2
Sociale en maatschappelijke competenties
OR3
Vervolgsucces
KA
KWALITEITSZORG EN AMBITIE
KA1
Kwaliteitszorg
KA2
Kwaliteitscultuur
KA3
Verantwoording en dialoog

De audit kan worden aangevuld met een thema om na te gaan in hoeverre scholen
tegemoet komen aan wat is vermeld in het Strategisch Beleidsplan 2018-2022 van stichting
Quo Vadis.
Voor het kunnen duiden van deze kwaliteitseisen is aandacht voor de context waarin een
school zich bevindt. Hieraan wordt aandacht besteed tijdens de intake.
Er wordt naar gestreefd, aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling van de
scholen.
5

Werkwijze audits

Wij onderscheiden bij het auditeren drie stappen: de voorbereiding, de uitvoering en de
rapportage.
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5.1

De kern van de werkwijze: triangulatie en connaisseurschap
De term triangulatie komt uit de wiskunde en geografie. Het is het principe om de positie
van een object of een gebied door een driehoeksmeting scherp in kaart te brengen (ook het
GPS-systeem is erop gebaseerd). Binnen de sociale wetenschap is triangulatie een manier
om informatie op geldigheid te toetsen, door deze met andere bronnen te vergelijken.
Belangrijk hierbij is dat er vanuit verschillende invalshoeken (kwalitatief en kwantitatief)
wordt gekeken. Het is de bedoeling om overeenstemming te vinden tussen de uitkomsten
van de verschillende onderzoeken. Hierdoor wordt subjectiviteit teruggedrongen en wordt
de betrouwbaarheid van de oordelen verhoogd.

Het gaat er dus bij een audit om alle gegevens vanuit de diverse bronnen te wegen om
vervolgens tot beredeneerde waarderingen te komen. Auditoren zijn in deze zin meer
connaisseurs (kenners, die ‘wegen op de hand’), dan wetenschappelijk onderzoekers.

Een auditcommissie kan beschikken over diverse informatiebronnen. Deze zijn te verdelen in
twee categorieën:
 het auditdossier, de belangrijkste bron. Hierin is de zelfbeoordeling opgenomen van de
school en zijn de documenten voor de bewijsvoering vermeld
 uitkomsten van onderzoeken die de auditcommissie heeft uitgevoerd om de gegevens uit
het auditdossier te toetsen, dan wel aanvullend onderzoek te doen als gegevens in het
auditdossier ontbreken of onvolledig zijn.
De auditcommissie kan diverse onderzoeksbronnen aanboren tijdens de audit:
 gesprekken: directie, IB-er, ouders, leerlingen, leraren, betrokkenen bij ‘opleiden in
school’
 groepsbezoeken en observaties7: hierbij zijn de uiteindelijke oordelen niet alleen
gebaseerd op de groepsbezoeken8, maar ook op andere bronnen
 nadere documenten- en gegevensanalyse in school.

5.2

Voorbereiding
De voorbereiding bestaat uit 2 fasen:

een intakegesprek met de school

de voorbereiding van het auditteam op de uitvoering van de audit.

7

8

De norm van de inspectie voor een voldoende beoordeling ligt op 75% voldoende beoordeling van
een representatie steekproef van relevante groepen. Tijdens de audit worden ook andere bronnen
betrokken bij de waardering, zoals gesprekken met leraren, directie en IB.
Het is van belang observaties zo mogelijk in tweetallen uit te voeren om zo de
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te verhogen. Dit kan ook heel goed gebeuren door een lid van de
auditcommissie samen met iemand van de school zelf (directeur, IB-er, bouwcoördinator, een en
ander af te spreken in het intakegesprek).
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5.2.1
Taken (plaatsvervangend) voorzitter
De auditcommissie staat onder leiding van de (plaatsvervangend) voorzitter. Hij of zij heeft
een belangrijke rol bij de voorbereidingen:
 contact leggen met de schoolleiding, doornemen audit, uitleg gang van zaken etc.
 sturen informatiebrief en voeren intakegesprek
 bewaken indienen audit dossier/zelfevaluatie
 contact schoolleiding na ontvangen auditdossier/zelfevaluatie en bijbehorende stukken
 doornemen aanvullende vragen en het afstemmen van het programma van de audit dag
 taakverdeling binnen de audit groep (voorbereiding, uitvoering, verslaglegging).
Zie ook paragraaf 6.1 over de rol van de voorzitter en de auditcommissie.
5.2.2
Het intakegesprek
Tijdens het intakegesprek met de school wordt de basis gelegd voor een effectieve aanpak
van de audit. In het gesprek worden de volgende zaken besproken:

de motivatie en verwachtingen van de school

de contextfactoren van de school: historie, visie, huisvesting, personele situatie,
organisatie, ontwikkeling leerlingenpopulatie, knelpunten, sterke punten

een eerste verkenning van knelpunten waarmee de school te maken heeft

eventuele extra vragen die de school wil mee geven aan de auditcommissie

de toelichting op het auditdossier/zelfevaluatie en de bewijsvoering

wat van de school wordt verwacht wat betreft de aanlevering van documenten

de praktische afspraken over de auditdag en het programma

de wijze waarop de school intern communiceert over de audit

afspraken over de communicatie tussen de school en de auditcommissie.
Van het gesprek wordt een kort verslag gemaakt ten behoeve van de auditcommissie (zie
bijlage 2). Het verdient aanbeveling het gesprek te laten voeren door twee leden van de
commissie. Het intakegesprek wordt bij voorkeur gevoerd met de directeur/locatieleider en
de IB-er samen.
5.2.3
De voorbereiding op de audit
De leden van de auditcommissie bestuderen het auditdossier en komen bij voorkeur bijeen
om de voorbereiding naar de dag samen te doorleven.
Tijdens de voorbereiding van de auditcommissie wordt onder leiding van de voorzitter een
aantal zaken geagendeerd:
 het opstellen van een aantal onderzoekspunten en -vragen aan de hand van het
auditdossier
 het opstellen van de definitieve programma-‘eisen’ voor de auditdag op basis van het
intakegesprek met de school en de analyse van het auditdossier
 het verdelen van taken onder de leden van de auditcommissie (wie leidt het gesprek?,
wie notuleert?)
 het uitwerken van onderzoeksvragen in eventuele instrumenten (vragenlijsten,
gesprekspunten e.d.).
De uitkomsten van de voorbereiding – zeker waar het gaat om het programma –
worden kortgesloten met de school. De school stelt het concrete programma-rooster op en
zorgt voor de logistieke voorbereiding van de auditdag.
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Voor het opstellen van het programma en de voorbereiding kan gebruik worden gemaakt
van het format auditrooster in bijlage 3 en de formats vragenlijsten in bijlage 4. Het is van
belang de dag optimaal te benutten voor het verzamelen van informatie. Op kleine scholen
kan dit betekenen dat meer observaties en gesprekken worden uitgevoerd.
Afhankelijk van de omvang van de commissie kunnen gesprekken en/of groepsbezoeken
parallel worden uitgevoerd (Tip: niet meer dan 2 personen tijdens een observatie in een
groep).
Verder is het van belang de directe voorbereiding kort voor het bezoek te organiseren.
5.3

Uitvoering
De audit duurt maximaal 1 dag9. Vaste onderdelen van het programma zijn in elk geval:









9

een kennismaking met de school/de aanwezige teamleden aan het begin van de dag.
Hierbij kan een aantal zaken aan de orde komen:
o introductie aanwezige leraren: geruststellen, mogelijkheid vragen te stellen
o bijzondere omstandigheden die van invloed zijn op het auditprogramma
o eventuele aanpassingen van het rooster
o nog aangeven/bevragen van het team om groepsmappen klaar te leggen voor de
auditoren
o aanvullende wensen van de auditcommissie (bv. welke documenten alsnog willen
worden ingezien)
o toelichting en doornemen dagprogramma
de mogelijkheid aanvullende documenten in te zien
groepsbezoeken en observaties
o de directeur, IB-er, bouwcoördinatoren worden indien gewenst (afspreken tijdens
het intakegesprek) uitgenodigd om mee te lopen met de groepsbezoeken, zodat
ervaringen kunnen worden gedeeld. Zij hebben geen ‘invloed’ op de beoordeling van
de auditoren
o zorg ervoor dat je de afgesproken tijd (half uur) ook in de groep bent
o vraag naar de groepsadministratie en de groepsplannen/handelingsplannen
o organiseer zo mogelijk een korte nabespreking (vijftien tot maximaal dertig
minuten) met de leraar om aanvullende informatie in te winnen (blijf vast in jouw
rol!)
o wissel van samenstelling van duo’s bij een grotere auditgroep tijdens de dag
o houd rekening met het pauzeritme van de school
gesprek(ken) met de directeur en de interne begeleiding
De gesprekken worden afzonderlijk gevoerd om zoveel mogelijk informatie te
verzamelen en om beide de ruimte te geven vrijuit te kunnen spreken
gesprekken met team/leraren
Het teamgesprek eventueel verdelen in twee groepen, afhankelijk van de grootte van
het team (zodat iedereen aan bod komt) of afhankelijk van de vragen die moeten

Het kan in uitzonderingsgevallen nodig zijn om voor een gedegen onderbouwing van oordelen
aanvullend onderzoek te doen. Voorbeelden: een hele grote school, een school met meer locaties,
twijfels bij de commissie over voldoende onderbouwing van de oordelen.
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worden gesteld (bv. doorgaande lijn van de groepen 1 en 2 naar de groep(en) 3 (en 4)
en in de bovenbouw de doorgaande lijn technisch en begrijpend lezen)





(eventueel) gesprek(ken) met betrokkenen bij ‘opleiden in de school’ of specialisten
(eventueel) gesprekken met ouders en leerlingen
een mondelinge en voorlopige feedback aan het einde van de dag (zie par 5.4).

Voor het overige heeft de auditcommissie tijdens de voorbereiding aangegeven welke
aanvullende activiteiten zijn ingepland, bijvoorbeeld (en voor zover nodig) gesprekken met
leerlingen, ouders en specialisten.
5.4

Mondelinge en voorlopige feedback
Iedere audit eindigt met een mondelinge en voorlopige feedback op hoofdlijnen. In principe
koppelt de voorzitter terug aan de schoolleiding. De stappen in deze terugkoppeling zijn als
volgt:
1. De leden van de auditcommissie bespreken in onderling overleg wat zij hebben gezien
en welke conclusies zij daaruit trekken. Zij komen daarin tot eenduidige waardering. Zij
onderbouwen de waardering en formuleren concept aanbevelingen.
De voorzitter vat de conclusies en aanbevelingen samen en gebruikt deze samenvatting
als de informatie die aan de school verstrekt zal worden. De meningsvorming wordt
verder gebruikt bij het opstellen van de concept rapportage.
2. Namens de auditcommissie informeert de voorzitter de school over haar bevindingen.
De wijze van informeren verloopt volgens de stappen:
 De voorzitter dankt de school voor haar openheid / gastvrijheid / ….. waardoor de
commissie zich een beeld kon vormen et cetera
 De voorzitter geeft de procedure weer van de terugkoppeling
 De voorzitter deelt op hoofdlijnen de voornaamste bevindingen van de
visitatiecommissie (positieve aftrap, conclusies en aanbevelingen, positieve
afsluiting).
De school krijgt de gelegenheid tot een eerste reactie. De commissie gaat niet in
discussie.
3. De voorzitter sluit af en geeft de vervolgprocedure aan over de afhandeling van de
rapportage en dankt de school namens de commissie.
5.5

Rapportage en afronding

Ten slotte stelt de commissie op basis van de uitkomsten van de audit een rapportage op.
De audit wordt afgerond met het toezenden van het auditrapport. De school wordt daarbij
uitgenodigd binnen een termijn van twee weken een reactie te geven op het rapport en op
de audit, waarbij de vraag centraal staat ‘wat de school met de uitkomsten van de audit
gaat doen’ (ontwikkelagenda/ verbeterplan/plan van aanpak). Verder kan de school de
auditcommissie wijzen op feitelijke onjuistheden en op welke punten zij het oneens is met
de waardering door de commissie.
Vervolgens verwerkt de auditcommissie naar eigen waardering de opmerkingen van de
school bijvoorbeeld waar het gaat om feitelijke onjuistheden. Indien de opmerkingen van
de school door de auditcommissie niet worden overgenomen, worden deze opmerkingen (en
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de onderbouwing van de redenen waarom deze niet zijn overgenomen) als bijlage aan het
rapport toegevoegd.
Het auditrapport en eventuele opmerkingen van de school die niet zijn gehonoreerd door de
auditcommissie worden tot slot toegezonden aan de school. Tegelijkertijd wordt dit
document verstuurd aan het bestuur van de school (zie bijlage 10). Hiermee is het
audittraject afgerond. Een format auditrapport is opgenomen in bijlage 5.
5.6

Afronding
Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de school. Het ligt dus voor de hand
dat het bestuur de terugkoppeling van de audit en de ontwikkelagenda/verbeterplan/plan
van aanpak en het uitvoeren ervan volgt. Het auditteam heeft hierin geen rol. Het is een
bestuursafspraak dat de rapportage wordt aangeleverd aan het bestuur.
Het is van belang dat de auditsystematiek wordt opgenomen binnen het
kwaliteitszorgbeleid van de school/het schoolbestuur. Alleen zo kunnen audits bijdragen
aan continuïteit in het kwaliteitszorgbeleid.

6. Organisatie audits
Het is belangrijk dat de audits goed worden georganiseerd. Scholen rekenen op een goede
blik van buiten en bereiden zich daarop voor. Zij verwachten een positief kritische en
objectieve beoordeling, die hen verder helpt om beter te worden.
6.1 Auditcommissie
De auditcommissies bestaan steeds uit ten minste 3 personen, alleen bij zeer kleine locaties
wijken we hier van af10. Van auditoren wordt verwacht dat zij over een aantal competenties
beschikken en beschikken over de opleiding tot auditor in Education. Deze competenties
staan in bijlage 6. De gegevens van de auditoren kunnen worden opgenomen in bijlage 7.

Voor elke auditcommissie wordt een voorzitter aangewezen. In algemene zin draagt de
voorzitter zorg voor het tijdig en voldoende bijeenroepen van de commissie, het leiden van
de bijeenkomsten en de gesprekken, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen
van heldere oordelen en adviezen. Meer specifiek zijn de taken van de voorzitter:






contact leggen met de schoolleiding, doornemen audit, uitleg gang van zaken etc.
sturen informatiebrief
voeren intakegesprek
bewaken indienen auditdossier/zelfevaluatie
contact schoolleiding na ontvangen auditdossier/zelfevaluatie en bijbehorende stukken

10

Wij kiezen er bewust voor om ook externen onderdeel te laten zijn van sommige audits, om
de eigen ontwikkeling ook te monitoren.
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doornemen aanvullende vragen en het afstemmen van het programma-rooster van de
audit dag
taakverdeling binnen de auditcommissie(voorbereiding, uitvoering, verslaglegging)
bewaken procesgang rapportage (concept en definitief) naar de school en het bestuur.




7

Organisatie door de school

Het bestuur en de scholen zijn zelf verantwoordelijk voor hun kwaliteit en moeten zich
daarvoor verantwoorden aan belanghebbenden en de inspectie. Dit is het uitgangspunt van
de audits. De school en het kwaliteitszorgsysteem (zelfevaluatie) van de school vormen dus
het aanknopingspunt voor het uitvoeren van de audits. Ook zijn de uitkomsten van de
zelfevaluaties input voor het bestuurlijk anticiperen op risico’s.

Voor het goed laten verlopen van de audits betekent dit dat aan een aantal organisatorische
voorwaarden moet worden voldaan. De auditcommissie gaat er namelijk van uit dat ‘wat
niet wordt aangereikt, niet is gezien of niet onderzoekbaar is, ook niet kan worden
meegenomen in de oordelen’.

Verder vraagt het meedoen aan een audit van de kant van de school dat zij





bezig is en oog heeft voor verbetering van de eigen kwaliteit
bereid is tot het investeren van tijd
voldoende zelfkritisch is en open staat voor een kritische blik van buiten
de aanbevelingen van de commissie betrekt bij haar verdere ontwikkelingen.

7.1

Auditdossier

De auditcommissie kijkt en luistert en komt op grond van analyses, waarnemingen en
gesprekken tot oordelen. De school is zelf aan zet om haar kwaliteit aan te tonen.

Om de auditcommissie goed te informeren levert de school een auditdossier
(zelfbeoordeling) aan. Dit dossier is voor de commissie nodig om:







eerste analyses te maken van de kwaliteit van de school
vragen voor de audit te formuleren
het programma voor de audit in te richten
zich voor te bereiden op de (eventuele) aanvullende vragen van de school
aan te sluiten bij het kwaliteitszorgsysteem en –instrumenten van de school
aan te sluiten bij de eigen beoordeling van de school.

Met het format in bijlage 8 kan het auditdossier door de school worden ingevuld.
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7.2

Contactpersoon

Het is van belang dat de school die wordt geauditeerd een contactpersoon heeft.

De contactpersoon zorgt ervoor dat:
 haar/zijn persoonsgegevens worden aangeleverd
 het auditdossier digitaal wordt aangeleverd met documenten langs drie ‘kanalen’:
o documenten die via de website van de school zijn te downloaden/lezen (dit
vermelden in het auditdossier met de url van de website)
o documenten die niet digitaal beschikbaar zijn. Deze documenten dienen te worden
opgestuurd aan de voorzitter van de auditcommissie
o privacy gevoelige documenten. Deze documenten zijn onder verantwoordelijkheid van
de school ter inzage tijdens de auditdag. De school bewaakt hierbij de privacy regels
 zij/hij op basis van het voorstel van de auditcommissie een programmarooster opstelt en
dit communiceert met het personeel zodat iedereen weet wat er gaat gebeuren en wat
er van iedereen wordt verwacht (zie voor algemene informatie voor de school bijlage 8).
 zij/hij aanspreekbaar is gedurende de auditdag voor de facilitering, opvang, begeleiding
en eventuele vragen van de auditcommissie.
 zij/hij de afronding van de rapportage en de bespreking binnen de school coördineert
 zij/hij bereikbaar is voor vragen van de commissie en voor evaluatieve opmerkingen na
afloop van het audittraject.
7.3

Aansluiten bij de school

De auditcommissie sluit zoveel mogelijk aan bij de kwaliteitszorg (zelfevaluatie),
instrumenten en procedures van de school. Dat moet de commissie vooraf duidelijk weten.

De school moet dat aangeven in het auditdossier. Voorbeelden zijn:






7.4

de school gebruikt bepaalde instrumenten voor tevredenheidsonderzoeken. De
auditcommissie neemt daar kennis van en kijkt of deze instrumenten de desbetreffende
indicatoren uit het auditkader voldoende dekken
de school gebruikt een kijkwijzer voor het beoordelen van lessen. De auditcommissie
neemt daar kennis van en kijkt of deze instrumenten de desbetreffende indicatoren uit
het auditkader voldoende dekken
de school heeft een bepaalde visie op onderwijs. De auditcommissie neemt deze visie
serieus en confronteert deze vervolgens met het auditkader.
Informatie
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De school wordt over de gang van zaken geïnformeerd via een informatiebrief (zie bijlage
9). Daarnaast krijgt de school de benodigde informatie en antwoorden op vragen via de
auditcommissie.

7.5

Bestuurlijke organisatie

Voor het voorspoedig laten verlopen van de audits zijn bepaalde condities noodzakelijk:





facilitering auditcommissies met speciale aandacht voor de taken van de
(plaatsvervangend) voorzitter
bestuurlijke aansturing/ aanspreking van de scholen, zodat de audits ook voorspoedig
kunnen verlopen en scholen de afspraken (tijdig) nakomen
opvolging na afloop van de audits (bestuurlijk toezicht op verbeteractiviteiten)
onderhoud deskundigheid auditoren.

De bijlagen, behorend bij dit document, kunt u ter inzage vragen bij de directeur van de school.
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Bijlage 11

Visiedocument speerpunten KC

Kindcentrum "Colmschate Zuid"
Missie (waar staan we voor)
Wij staan voor het bieden en verbinden van opvang, onderwijs en ontspanning met optimale
ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 0-13 jaar binnen een veilige en plezierige omgeving.

Visie (waar gaan we voor)
Wij gaan voor de meerwaarde van de verbinding tussen onderwijs en kinderopvang. We bieden
met elkaar een kansrijk ontwikkelklimaat binnen een veilige structuur met doorgaande leer- en
ontwikkelingslijnen. Op deze wijze zorgen wij voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen
zodat zij zich met plezier maximaal voorbereiden op hun toekomst. Binnen het Kindcentrum mag
iedereen zichzelf zijn en worden talenten, ontdekt, gezien, ontwikkeld en benut!

Kernwaarden/uitgangspunten kindcentrum
In een brainstormsessie van het MT Kindcentrum zijn onderstaande kernwaarden/uitgangspunten
aan de orde gekomen. We streven echter naar maximaal 5 kernwaarden. In samenwerking met de
teams willen we door het aanvullen en wegstrepen tot deze definitieve kernwaarden komen.
Voorwaarde is uiteraard dat de waarden herkenbaar moeten zijn voor alle partners. De stuurgroep
zal de input van de verschillende teams bij elkaar te brengen.
Tip!: toets de kernwaarden aan de bestaande waarden van je eigen organisatie; deze zijn terug te
vinden in beleidsstukken en brochures















Ouderbetrokkenheid
Duurzaamheid
Eigenaarschap
Plezier/passie/enthousiasme/positiviteit/bezieling
Samen sterk/versterken/samen/samen leven/verbinden
Veiligheid
Respect
Kwaliteit/deskundigheid/professionaliteit/vakmanschap
Waardering
Eigenheid/ruimte geven en ruimte nemen
Openheid/transparantie
Vertrouwen
Talent
Verbinden/verbondenheid
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Toegevoegde/unieke waarden Kindcentrum
Pedagogisch netwerk
Brede deskundigheid
Elkaar versterken en aanvullen
Signaalfunctie
Talentontwikkeling
Doorgaande pedagogische en ontwikkelingslijnen
Samen! Met kinderen, ouders en partners!

Doelen/speerpunten 2018/2019/2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Doorontwikkelen van gezamenlijke visie en kaders
Draagkracht en betrokkenheid team
Doorgaande pedagogische lijn
Doorgaande ontwikkelingslijn (0-6)
Gezamenlijke vieringen en activiteiten voor kinderen en ouders
Gezamenlijk aanbod naschoolse activiteiten
PR en communicatie
Groen plein
Ouderbetrokkenheid
Overige partners
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