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Inleiding en verantwoording 
 
Het schoolplan is bedoeld om het beleid t.a.v. onderwijs, personeel, kwaliteit, 
huisvesting, marketing en financiën te beschrijven en vast te stellen. 
Het schoolplan heeft een relatie met de plannen op bovenschools niveau, m.n. het 
salto  strategisch plan, en is daar in die zin een afgeleide van. 
Dit is het derde schoolplan van ‘t Karregat dat wordt opgesteld en het betreft de 
periode 2016 tot 2020.Het plan wil in samenhang met de jaarlijks te actualiseren 
schoolgids duidelijkheid bieden over de ontwikkelingen en speerpunten voor de 
komende periode. Het geeft directie, team en ouders houvast, en is tevens een 
verantwoordingsinstrument naar het bevoegd gezag / schoolbestuur en de 
inspectie. Het schoolplan wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van verdere 
ontwikkelingen en nieuwe inzichten in de vorm van jaarschijven. 
 
 

1. Doel, functie van het schoolplan 
Het doel van het schoolplan is om aan alle betrokkenen te laten zien waar de 
school voor staat, wat goed onderwijs inhoudt en welke keuzes de komende vier 
jaar gemaakt worden. Het is van belang dat alle betrokkenen hun inbreng hebben 
in dit plan, zodat het ook breed gedragen kan worden.                                                                                                                              
Dit schoolplan zal fungeren als:                                                                                                            
* uitgangspunt voor de planning per schooljaar (jaarschijven)                                                                               
* verantwoordingsinstrument in de richting van de overheid, de MR en het bestuur                                     
* een totaaloverzicht van de diverse deelplannen.             
                                                                                 

2. Verantwoording 
De directie wil zoveel mogelijk betrokkenen actief laten zijn bij het realiseren van 
het schoolplan. In het managementoverleg is de opzet besproken en een verdeling 
van de onderdelen gemaakt. Vanuit de SWOT analyse zijn de sterke en zwakke 
kanten, de kansen en bedreigingen benoemd. Bij de actualisering van de missie is 
het hele team en de MR betrokken. Hierbij is toekomstgericht gesproken over de 
ontwikkeling van het onderwijs op ‘t Karregat. De vertaalslag hiervan is dit 
schoolplan.  

3. Werkwijze en procedure waarlangs het plan tot st and is 
gekomen 

Dit schoolplan is opgesteld door de directeur en MT. Het plan is gebaseerd op het 
vorige schoolplan, maar is geactualiseerd en aangepast a.h.v. alle rapporten, 
plannen en beleidsvoornemens die in de afgelopen periode zijn ontwikkeld 
(inspectierapportages, SWOT-analyse, WMK-kaarten, tevredenheidonderzoeken, 
etc.). De betrokkenen bij het schrijven van dit plan hebben het oude plan en zij 
kunnen wijzigingen, aanvullingen en/of opmerkingen op alle onderdelen inbrengen. 
Met deze informatie wordt een vernieuwd stuk geschreven. De 
medezeggenschapsraad moet instemming verlenen aan het schoolplan. De MR zal 
dit schriftelijk in november 2015 bevestigen. Hierna wordt het schoolplan door het 
bestuur vastgesteld. 
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4. Evaluatie en eventuele bijstellingen 
Het schoolplan is geen blauwdruk, maar een werkinstrument dat bijgesteld wordt 
als het nodig is. Dit betekent dat we, samen met het team en andere betrokkenen, 
elk jaar de jaarschijf evalueren en actualiseren. Ouders worden hierover 
geïnformeerd in onze schoolgids en nieuwsbrief. 
 

5. Verwijzingen 
In dit schoolplan wordt verwezen naar en/ of is gebruik gemaakt van de volgende 
beleidsstukken:  
���� notitie Passend Onderwijs SALTO  
���� zorgplan 2015-2016 
���� beleidsstukken Omnio 
���� Pedagogisch plan SPIL 
���� school ondersteuningsprofiel (SOP) 
���� werken met kwaliteitskaarten (WMK) 
���� meerjarenformatieplan 
���� nascholingsparagraaf 
���� kwaliteitsverbeterplan 
���� beleidsplan plusklas 
���� beleidsplan A+ klas 
���� ICT projectplan 
���� visie ontwikkeling Culturele en Kunstzinnige Vorming 
���� plan van aanpak arbozaken 
���� interactief taalonderwijs 
���� document onderbouw 
���� schoolveiligheidsplan 
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Hoofdstuk 1 Huidige situatie 
 

1.1.    Beschrijving van de school 
SALTOschool ‘t Karregat is een SALTOschool in de wijk Tongelre. Naast ’t 
Karregat bevinden zich nog vier scholen in onze wijk. De school staat binnen de 
twee spoorlijnen. Samen met Korein Kinderplein vormen we Spilcentrum ‘t 
Karregat. De meeste leerlingen zijn afkomstig uit onze eigen wijk. Een klein aantal 
komt uit andere wijken in Eindhoven of zelfs regionaal. SALTOschool ‘t Karregat is 
een school met ruim 360 leerlingen, verdeeld over 5 onderbouwgroepen (groep 1 
t/m 3) en 11 bovenbouwgroepen (groep 4 t/m 8). Op ’t Karregat zijn 3 groepen 
“fulltime onderwijs aan hoogbegaafden” aanwezig. Er zijn ruim 28 leerkrachten 
werkzaam, van wie een deel parttime werkt. Zij hebben met een duo-partner 
samen de verantwoordelijkheid voor een groep. Daarnaast zijn er twee interne 
begeleiders. Zij zijn enkele dagdelen vrijgesteld van lestaken. 
De schoolleiding bestaat uit: 
•  Mark van der Bruggen, directeur 
•  Irene Klaassens, waarnemend directeur 
 

1.2.     Waar staan we nu? 
In augustus 2014 is ’t Karregat gefuseerd met de Zevensprong. Hier zijn 60 
leerlingen die onderwijs aan hoogbegaafden volgen en 4 leerkrachten bij 
betrokken. Deze fusie is succesvol verlopen.  
Vanaf augustus 2015 zijn we teruggekeerd in het nieuw verbouwde Karregat. 
De samenwerking met onze Spilpartner verloopt goed. Er is afstemming over het 
gebruik van de ruimtes en de inzet van materialen. 
‘t Karregat heeft een goede naam in de wijk.  
Het team heeft duidelijke keuzes gemaakt in diverse ontwikkelrichtingen (VVE-
Plusklas-A+klas- coöperatief leren, sociaal emotionele ontwikkeling en 
HandelingsGerichtWerken). Wij hebben al ingespeeld op de ontwikkeling van 
passend onderwijs in 2015. Het team zet zich hiervoor gemotiveerd en actief in. We 
brengen de verbeteringen goed in beeld (kaart) en plannen veranderingen 
stapsgewijs, zodat het team ook de stappen kan zetten. We moeten de 
onderwijsontwikkelingen voldoende tijd geven om de belasting voor het team te 
beperken. Door middel van kwaliteitskaarten werken we aan een gezamenlijke 
standaard van werken.  

1.2.2. Resultaten 
Er is een professioneel team dat zich graag verder wil ontwikkelen. Op dit moment 
willen we het rekenonderwijs verder ontwikkelen. De inspectie heeft op 20 
augustus 2012 onze school bezocht in het kader van het Periodiek Kwaliteits 
Onderzoek (PKO). De inspectie komt op basis van het onderzoek tot de conclusie 
dat de indicatoren die de kern van goed basisonderwijs vormen in voldoende mate 
aanwezig zijn. Ons kwaliteitsbeleid kreeg een goede beoordeling. ‘t Karregat werkt 
continu aan de verbetering van het onderwijs.  
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De leerlingen van groep 8 nemen deel aan de eindtoets van Cito. De resultaten van 
de afgelopen jaren :                                                                                                                                                                
Jaar                          score ‘t Karregat          landelijk gemiddelde 

2013                   531,7       voldoende               534.8      
2014                   531,7       voldoende               534,6                                                                                                                   
2015                          534,8        voldoende              534,8 
 

1.2.3. Terugblik schoolplan 2011- 2015 
In groep 1/2 werken we vanuit de principes van basisontwikkeling. 
VVE (voor-en vroegschoolse educatie) is in de afgelopen periode beleidsmatig 
vormgegeven. De ontwikkeling wordt in het verbeterplan jaarlijks opgesteld en 
geborgd. De afstemming en uitvoering door Korein en school verloopt naar wens. 
Het team is geschoold om zich verder te ontwikkelen in het handelingsgericht 
werken vanuit groepsplannen om hierdoor de opbrengsten van ons onderwijs te 
vergroten. Hierin wordt de verdere ontwikkeling van het individuele 
ontwikkelperspectief (OPP) van een leerling meegenomen.   
HGW (Handelings Gericht Werken) is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling 
van Passend onderwijs.                                                                                                              
Door middel van kwaliteitskaarten en de hiervan afgeleide kijkwijzers voor 
leerkrachtgedrag, evalueren we ons onderwijs jaarlijks op de verschillende 
kwaliteitsindicatoren. We zijn gestart met de invoering van WMK (werken met 
kwaliteitskaarten).                                                                                           De 
jaarlijkse analyse (2X per jaar) van de Cito resultaten op individueel, groeps- en 
schoolniveau en de trendanalyses geven input voor de ontwikkelingen de komende 
jaren. 
 

1.2.4 SWOT 
Vanuit de SWOT analyse zijn de kansen en bedreigingen voor de komende periode 
in kaart gebracht. 
 
Kansen  

- Een prachtige nieuwe school met vele mogelijkheden 
- Een gemotiveerd team met ontwikkelingsmogelijkheden in diverse 

richtingen (Interne begeleiding, bouwleider, VVE coördinator, rekenen, 
cultuur) 

- Het handelingsgericht werken met groepsplannen verder vormgeven vanuit 
de doelen en de afstemming van de onderwijsbehoeften van de leerlingen 
optimaliseren 

- Goede contacten tussen de ib-ers  met betrekking tot het versterken van 
onze zorgverbreding 

- SPILcentrum, waardoor we meer inhoud kunnen geven aan een 
doorgaande lijn van 0 tot 13 jarigen 

- ICT kan het onderwijsaanbod een flinke impuls geven. Digitalisering van 
een of meerdere methodes kan een verrijking bieden voor de ontwikkeling 
van leerlingen 

- Partnerschap met ouders. 
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Bedreigingen  

- Het moeten maken van keuzes i.v.m. leerlingaantallen 
- De veranderingen in Passend Onderwijs 
- Er zijn meer ouders die veel eisen 
- De verandering van de leerling populatie (door Passend Onderwijs, maar 

ook omdat er een groot aantal hoogbegaafde leerlingen op onze school is 
gekomen) 

- De werkdruk bij leerkrachten/ directie/ intern begeleiders/ bouwleiders 
- De financiële situatie in de toekomst 
- Maatschappelijke ontwikkelingen.  
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Hoofdstuk 2 Relevante ontwikkelingen 
Er zijn landelijk gezien verschillende ontwikkelingen waarneembaar. 
 
 
Demografische ontwikkelingen:      
* individualisering van de maatschappij 
* toename van radicalisering, 
(on)veiligheid 
* steeds meer gebroken gezinnen(20% 
op schoolniveau) 
* werkende ouders, vraag naar opvang 
van 7.00 u tot 19.00 u                                      
* grotere niveauverschillen in 
taalontwikkeling (woordenschat) 
* verandering in de 
bevolkingssamenstelling 

 
Maatschappelijke  ontwikkelingen:                              
* roep om versterken burgerschap 
(regering) 
* toename mondigheid van de burger 
(ouders)     
* resultaatgericht (opbrengsten: meten 
is weten)                                                                          
* grotere behoefte aan opvang op maat 
(dagarrangementen 0-13 jaar)                    
* ICT ontwikkelingen: twitter, facebook, 
instagram etc. digitaal pesten / social 
media                                   * 
individualisering in de maatschappij 
* toename radicalisering en onveiligheid 

 
Technologische ontwikkelingen: 
* informatisering/ICT                                                          
* toename kennis toegankelijkheid 
(google)                 * Eindhoven Brainport 
regio 
* digitalisering van het onderwijs 
 

 
Ontwikkelingen in het onderwijs: 
* feminisering van het onderwijs, 
beperkte  rolontwikkeling 
* Passend onderwijs, herijking van de 
zorg, één zorgroute, zorgplicht                       
* doorontwikkeling SOP, zorgzwaarte  
van de school 
* SPIL- centra: ontwikkelingslijn van 0-
13 jaar 
* veiligheid in school en omgeving 
* 21th century skills 

 
Er is in de wijk een achterstand in de talige en sociaal –emotionele ontwikkeling 
van de kinderen. Dit vraagt vanuit ons Spilcentrum een integrale aanpak voor de 
kinderen van 0-13 jaar. Er is een doorgaande ontwikkelingslijn en onderwijsaanbod 
op het gebied van taalontwikkeling (VVE).  
Daarnaast wordt de ontwikkeling van sociale vaardigheden vanaf de peuters in 
kaart gebracht en een passend aanbod gerealiseerd. 
Met de komst van het fulltime onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen op onze 
school wordt met de leerlingentelling een scheef beeld gegeven van de 
werkelijkheid. Het lijkt nu of er minder leerlingen met problemen op onze school 
zitten. We zullen beide doelgroepen apart moeten benaderen om tot juiste aanpak 
te komen. 
 

2.2 Interne ontwikkelingen  
Wij ontwikkelen ons steeds meer tot een brede zorgschool, dit betekent dat we 
voor een grote groep kinderen een passend onderwijsaanbod willen realiseren. Dit 
willen we blijven doen. Om de kwaliteit van het onderwijs op een hoog niveau te 
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houden, vraagt dit een ontwikkeling van het didactisch en pedagogisch handelen 
van de leerkracht. Op dit moment zijn we druk bezig met verdere ontwikkeling van 
het rekenonderwijs. De handelingsbekwaamheid t.a.v. de leerling populatie moet 
verder ontwikkeld worden. Dit vormt onder andere de basis voor onze kwaliteit van 
het onderwijs. Dit betreft ook de leerkrachtvaardigheden met betrekking tot 
gedragsproblematieken. Om passend onderwijs voor ieder kind te realiseren is er 
vanuit het huidige competentieprofiel van de leerkracht een ontwikkeling nodig op 
het gebied van leerkrachtvaardigheden. De komende jaren staat in de verdere 
ontwikkeling van het competentieprofiel steeds centraal: wat heeft deze leerling in 
deze groep met deze leerkracht en deze ouders nodig? Kunnen wij dit aanbod 
realiseren?  Wat betekent dit voor ons aannamebeleid en onze zorgplicht?  
De referentieniveaus voor taal en rekenen vragen een goede opbouw van de 
leerlijnen en de doelen in de verschillende leerjaren. 
 
Om de ontwikkelingen goed vorm te kunnen geven, is het van belang dat we onze 
jaarschijf vanuit dezelfde doelen vormgeven:  
* we werken met realistische en meetbare doelen (resultaten) 
* het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling 
* het diagnostisch gesprek met de leerling: begrijp ik de onderwijsbehoefte van de 
leerling? 
* de ouder als partner in de ontwikkeling van de leerling 
* het welbevinden en de betrokkenheid van de leerkracht 
* de goede balans tussen leerling gestuurde en leerkracht gestuurde activiteiten 
* de inzet van ICT bij de ontwikkelingen 
* de ontwikkeling en de resultaten van de leerling op alle gebieden 
* de draagkracht van de personeelsleden. 
Het is van belang om de tijd en de ruimte te krijgen en te nemen om alle 
ontwikkelingen goed vorm te geven en te borgen.  
Bij deze uitgangspunten is onze leerling populatie het vertrekpunt. Op onze school 
is de verhouding van het aantal leerling gewichten 0.0 – 0.3 – 1.20 ongeveer  80 - 
10 – 10  %. Het percentage leerlingen met gescheiden ouders ligt op ruim 20 %. Er 
zijn veel gezinnen waar beide ouders (parttime) deelnemen aan het arbeidsproces. 
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Hoofdstuk 3 De opdracht van de school 

3.1 Onze opdracht, de missie van de school 
De missie van ’t Karregat is: 

Karregat de school met een plus voor alle kinderen in de wijk!!! 

 
Onze uitgangspunten:  
 

Ons onderwijs 

- zal zich geheel moeten richten op begeleiding van een diversiteit aan 
kinderen, (VVE-Plusklas-A+klas-Omnio-DImodel-differentiatie in de klas),  

- dient zoveel mogelijk geïntegreerd te zijn in de samenleving, 
- dient aandacht te besteden aan instrumentale vaardigheden en een 

bijdrage leveren tot een evenwichtige ontwikkeling van het kind, (passend 
onderwijs, HandelingsGerichtWerken, WMK), 

- dient een persoonlijke benadering van het kind na te streven, biedt de 
mogelijkheid van samenwerking en samen leren (coöperatief leren). 

Wat komt er op ons af de komende jaren? 
- Er vindt dit jaar een herijking van HGW (HandelingsGerichtWerken) plaats. De 
verwachting is dat we in 2017 het project kunnen afsluiten. 
- In augustus 2014 is passend onderwijs gestart. Voor een groot aantal kinderen 
kunnen wij passend onderwijs bieden, maar niet voor iedereen (bredezorgschool). 
- Voor 2017 moet er een duidelijk beeld zijn of Peuterspeelzalen en 
KinderDagVerblijven onder beheer en verantwoordelijkheid van de basisschool 
gaan vallen. 
 
Wat kunnen wij: het competentieprofiel van onze school 
- Uit de analyse van het competentieprofiel (SOP) van onze school blijkt dat we een 
bredezorgschool zijn, dat we dat willen blijven en dat we ons daarbij zeer prettig 
voelen. 
Wat hebben we nog nodig: 
Aandacht behoeft het evalueren en registreren van Hp’s en ontwikkelingsprofielen. 
De expertise kan op de gebieden dyslexie, motoriek/schrijven, rekenen en 
logopedie uitgebreid worden. 
 

3.2 Identiteit  
‘t Karregat is een school op neutrale grondslag. Dit betekent dat ieder kind hier 
welkom is, mits wij het goede ontwikkelingskansen kunnen bieden. Wij willen 
leerlingen een breed beeld van de wereld laten geven. 
 

3.3 Kernwaarden van de school 
De kernwaarden van ‘t Karregat  zijn: betrokkenheid, persoonlijk meesterschap, 
openheid, eerlijkheid, respect en passie.  
 

3.4 Visie van de school  
onze visie (afgeleide van de salto visie) 
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’t Karregat conformeert zich aan ’t streven en visie van salto . 

We proberen een onderwijssituatie te scheppen, die het mogelijk maakt een 
continu ontwikkelingsproces bij de kinderen te bewerkstellingen, op alle aspecten 
van de ontwikkeling van het kind. Daarbij houden we rekening met de eigen 
geaardheid van de kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid en 
belangstelling. 

Het is mogelijk dat een kind in een andere groep of in een aparte groep met 
leerwegondersteuning wordt geplaatst, omdat het kind daar beter past op sociaal 
emotionele gronden of op grond van een langzame of snelle ontwikkeling. 

We proberen dan het leerproces door te laten lopen en het kind leerstof op maat 
aan te bieden. Een belangrijk uitgangspunt is het kind-volgend-onderwijs, waarbij 
sturing van buitenaf niet categorisch wordt afgewezen. 

’t Karregat probeert een sfeer te scheppen, waarin ieder kind zich geaccepteerd 
voelt ongeacht uiterlijk, culturele achtergrond, religie en intelligentie. 
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Hoofdstuk 4 Ambitie van de school 

4.1 Strategisch te voeren beleid  
 
Het strategisch te voeren beleid van onze school is afgeleid van het SALTO 
strategisch beleidskader 2016-2020 . Het strategisch beleidskader is tevens de 
leidraad waarop alle SALTO- scholen hun schoolplan baseren. 
 
De missie van SALTO “Dé basis voor een leven lang leren #SALTO” en de visie  
“Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen” vormen samen met de kernwaarden  
“Toegankelijk, Talentvol en Toekomstgericht” de basis voor het nieuwe strategische 
beleidskader. 
 
SALTO wil dat de scholen aan de volgende facetten aandacht besteden: 

Leerling 
Leerlingen hebben op dit moment een onbeperkte toegang tot informatie. Wij gaan 
ervoor dat leerlingen deze informatie op waarde en relevantie kunnen schatten en 
leren om in samenwerking met elkaar zaken voor elkaar te krijgen. 
 
Het is bijna onmogelijk om in te schatten welke kennis en vaardigheden onze 
leerlingen voor toekomstige banen nodig hebben. We weten wel dat ze minimaal 
een adequaat taal- en rekenniveau moeten hebben, om zich in de maatschappij 
staande te kunnen houden. Voor onze leerlingen willen we een voortdurend 
uitnodigende onderwijsomgeving creëren, waarin ze worden uitgedaagd om hun 
talenten maximaal te ontwikkelen. 

Leerkracht 
Om leerlingen maximaal uit te dagen wordt er gewerkt vanuit werkvormen, waarbij 
de leerlingen mede verantwoordelijkheid dragen voor de eigen ontwikkeling. 
Daarbij ondersteund door een competente, up-to-date geschoolde vakman of 
vakvrouw, die met een passende didactiek én in een veilig leerklimaat, de 
leerlingen maximaal uitdaagt. De leerkracht is daarbij een rolmodel, met hart en 
liefde voor het vak, met drive. 
 
Om dit te bereiken wordt van alle medewerkers gevraagd zich respectvol op te 
stellen, talenten van kinderen te ontdekken en te ontwikkelen en de kennis en 
vaardigheden te hebben om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling, als 
coach van het leerproces. Dit impliceert dat medewerkers van SALTO 
professioneel zijn in denken en doen, proactief handelen en zelf ook vorm geven 
aan een leven lang leren. 

Ouders / verzorgers 
Samen met de ouders willen we er zijn voor elk kind. Maar er is wel een verschil: 
ouders zijn à priori voor de opvoeding verantwoordelijk, de school voor het 
leerproces. We streven binnen SALTO naar een vernieuwde, intensieve 
samenwerking, binnen een gelijkwaardige rol, vanuit wederzijds respect. Want 
ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school 
en ouders. Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende 
samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het 
kind / de leerling. 
 
Binnen de ideale kaders van ouderparticipatie 3.0 is ouderbetrokkenheid zichtbaar 
in de school, worden ouders actief betrokken bij het schoolbeleid, zijn er 
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panelgesprekken en brainstormsessies op bepalende beleidsthema’s. Ouders zijn 
welkom op school, vanuit hun expertrol, als primair verantwoordelijke voor hun 
kind. Vanuit gelijkwaardigheid voelen ouders en leerkrachten zich beiden 
verantwoordelijk voor de leerling/ het kind en zijn ze daarop aanspreekbaar. Daar 
waar ouders problemen ondervinden worden deze bespreekbaar gemaakt en waar 
nodig wordt verdere ondersteuning geboden. 

De maatschappij 
Wij volgen de ontwikkelingen in onze kennismaatschappij kritisch. Niet alles wordt 
direct geadopteerd of omarmd, maar er wordt steeds op basis van reflectie en 
feedback gekeken naar de implicaties van vernieuwingen. Waar nodig wordt met 
ketenpartners het gesprek aangegaan, vanuit de overtuiging dat ontwikkelingen 
moeten bijdragen aan vertrouwen, veiligheid en een liefdevolle ontwikkeling voor 
het kind. 
 
We geven daarbij zelf het goede voorbeeld, leven voor, luisteren naar onze 
omgeving, zijn kritisch waar nodig, maar hebben wel lef voor vernieuwing. De 
maatschappij investeert in onderwijs. Wij vinden het derhalve als vanzelfsprekend 
dat de maatschappij daarvoor iets terugkrijgt, namelijk goed opgeleide kritische 
zelfstandige leerlingen, die klaar zijn voor het vervolgonderwijs. Als 
vanzelfsprekend verantwoorden we onze investeringen en opbrengsten aan elkaar 
en aan relevante stakeholders. 

Het onderwijs 
Kinderen maken als ster hun eigen reis in het onderwijs. Zij leren op eigen wijze, 
gepersonaliseerd en gepersonifieerd. De kernvakken taal (Nederlands maar ook 
andere talen) en rekenen zijn van belang, maar we leren ze ook samenwerken, 
probleem oplossend vermogen te ontwikkelen, creativiteit, kritisch denken, 
communiceren en sociale en culturele vaardigheden, waardoor ze zich als jonge 
burgers kunnen aanpassen aan een steeds veranderende samenleving, aan een 
veranderende context waarin ze allemaal hun eigen weg moeten vinden en 
waaraan ze allemaal hun eigen bijdragen leveren. Dit alles draagt bij en zorgt voor 
een goede balans in het welbevinden van het kind.  
 
ICT, techniek, mediawijsheid zullen naast de kernvakken taal en rekenen 
belangrijke vakken zijn, die we op verschillende betekenisvolle manieren binnen de 
verschillende SALTO-scholen aanbieden. Voor de goede balans wordt ook gezorgd 
door differentiatie op verschillende niveaus, maar ook door sport, gezonde leefstijl 
en beweging. 

Leiderschap 
Onderwijskundig leiderschap is de basis voor de leidinggevenden aan onze 
scholen. Zij vormen de spil en bepalen door hun wijze van leidinggeven mede het 
succes van de leerlingen. Inspirerend leiderschap begint met de overtuiging en het 
vertrouwen dat elke leerling kan leren en zich kan ontwikkelen, in een passende 
onderwijsomgeving. Onze leiders zijn een voorbeeld voor onze kinderen, leven 
voor, zijn positief, geven ruimte, scheppen kaders en zorgen voor een 
professionele cultuur. Ze betrekken ouders actief bij de ontwikkeling van hun kind. 
Ze verbinden de hele school door middel van de vloeiende beweging in de 8, zowel 
horizontaal als verticaal, bottom up en top down. 
 
Ons management wordt bij voortduren uitgedaagd kennis en ervaringen onderling 
te delen, om daarmee ook als leiders een gezamenlijke leergemeenschap te 
vormen. Waar het kan zijn we het liefst voorlopers, innovatieve 
onderwijsontwikkelaars. Maar ook als teambuilder en coach zijn we 



16 

 

eindverantwoordelijk voor een gezamenlijke leervisie, waarin reflectie en feedback 
sleutelbegrippen zijn. Waarin leerkrachten zich verbonden voelen om elkaar te 
versterken en talenten te ontwikkelen. Waarin medewerkers en leerlingen worden 
gefaciliteerd in hun eigen leerproces. Door mensen in hun kracht te zetten, zorgt 
SALTO voor krachtig onderwijs. 

4.2 Ambitie en doelstellingen 2020 
 
De komende jaren staan de volgende ontwikkelingen centraal : 
 
SPIL 

’t Karregat is sinds 1 januari 2006 een SPIL-centrum. Wij werken samen met 
Korein peuterspeelzaal, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. De 
samenwerking is beschreven in het pedagogisch plan. In 2017 moet duidelijk zijn of 
het beheer en de verantwoordelijkheid in zijn geheel bij de basisschool komt te 
liggen. Op dit moment wordt dit onderzocht. 
 
Ouders als partners 
 
Tot nu toe stimuleren we de betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van 
hun kinderen en geven hulp en begeleiding aan ouders bij de opvoeding en 
integratie. Bij dat laatste hoort ook het meer nadrukkelijk betrekken van ouders bij 
activiteiten van de school. (klassenouders)  
Binnen het SPIL-centrum zien we een aantal van deze ambities gebundeld. Ook 
streeft de school ernaar de ouders te ondersteunen bij de opvoeding en 
begeleiding van hun kinderen. Dat gebeurt door samen te werken met andere 
instellingen en instanties. Om de betrokkenheid van ouders te vergroten zijn er 
informatiebijeenkomsten over de thema’s in groep 1-2. 
 
 
Verhogen opbrengsten rekenonderwijs: 
* Ontwikkeling vanuit de leerlijnen van een vakgebied de onderwijsbehoefte van 
een leerling beter in kaart te brengen.  
* Afstemming van het geplande aanbod met de leerling: is de leerling eigenaar van 
zijn ontwikkelingsproces? Zijn de te realiseren doelen helder? Welke ondersteuning 
heb ik van de leerkracht nodig? 
* Verdieping van de inhoud van de groepsplannen. 
 
 
ICT vaardigheden en techniek: 
* Vanuit de onderwijsontwikkeling wordt er een keuze gemaakt voor de uitbreiding 
van het aantal devices en de inzet hiervan. 
* De leerkrachten ontwikkelen hun eigen ICT-vaardigheden om de leerlingen 
optimaal te kunnen begeleiden en ondersteunen. 
* Er vindt een oriëntatie plaats op de mogelijke inzet van een digitale methode om 
leerlingen vanuit hun eigen leerdoelen te werken aan de ontwikkeling. 
* De kansen om ICT en techniek te verbinden en in te zetten in ons onderwijs wordt 
nader verkend. 
 
Werken vanuit leerlijnen op een ontwikkeling van de  onderwijsbehoeften 
HGW: 
* Ontwikkeling vanuit de leerlijnen van een vakgebied de onderwijsbehoefte van 
een leerling beter in kaart te brengen.  
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* Afstemming van het geplande aanbod met de leerling: is de leerling eigenaar van 
zijn ontwikkelingsproces? Zijn de te realiseren doelen helder? Welke ondersteuning 
heb ik van de leerkracht nodig? 
* Verdieping van de inhoud van de groepsplannen. 
 
Ouderparticipatie: ouder als partner in de ontwikke ling: 
* De ouder intensief betrekken bij de ontwikkeling van het kind. Hoe kunnen we 
samen vanuit de betrokkenheid bij de leerling de afstemming vormgeven? 
* De ouders als gesprekspartner in de schoolontwikkeling: mogelijkheden als 
klankbordgroep, denktank etc. verder onderzoeken. 
 
Moderne methodes en middelen:  
* Deze planperiode wordt de keuze gemaakt voor een vernieuwde inzet van 
bepaalde methodes vanuit de meerjarenplanning.  
* Vanuit de visie van de school wordt een keuze gemaakt uit het gewenste aanbod. 
 
Leerlingen meer regie over hun eigen ontwikkeling v anuit de leerdoelen:  
* Een herijking van de plantijd vanuit de autonome rol van de leerling en de keuzes 
die hij/zij maakt om de doelen te realiseren.  
* Wat is de rol van de leerkracht in het proces? 
* Hoe stemmen we af op de individuele behoeften van de leerling? 
 
Ontwikkeling in klassenmanagement vanuit de rol als  begeleider van de 
leerling in zijn ontwikkeling 
* De leerling vraagt een andere rol van de leerkracht en autonomie in het maken 
van keuzes. 
 * Dit vraagt een ontwikkeling van de leerkracht in het klassenmanagement en de 
leerkrachtvaardigheden.  
 
Aandacht voor actief burgerschap en sociale integra tie: 
* Vanuit de kerndoelen het beleid opstellen en de activiteiten die hieraan gekoppeld 
zijn benoemen. 
*Het ontwikkelen van een doorgaande lijn burgerschap en sociale integratie, 
waarvan de actualiteit in de maatschappij een onderdeel vormt. 
* De relatie met de directe omgeving van de school .  
* Leerlingen betrekken in deze ontwikkeling door ze serieus mee te nemen als 
gesprekspartner ( bv. Leerlingenraad). 
 
Gezond in beweging: 
* De inzet van een sportdocent 1 uur per week per groep om het 
bewegingsonderwijs een kwalitatieve impuls te geven. 
* Uitbreiding van de bewegingslessen voor groep 1/2. 
* Buitenspeellessen ontwikkelen en uitvoeren. 
* Het vignet “gezonde school” behalen door een keuze te maken uit de overige 
onderdelen uit het pakket “gezonde school”. 
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Hoofdstuk 5 Het onderwijskundig beleid  
  

5.1 Aanbod onderwijs op basis van kerndoelen 
Ons onderwijsaanbod wordt vormgegeven vanuit moderne methodes (hfdst 7). 
Deze voldoen aan de kerndoelen en bevatten de mogelijkheid om de snellere en 
betere leerling extra stof te bieden. Daarnaast bieden wij extra leerstof aan 
leerlingen met meer – en/of hoogbegaafdheid en leerlingen met een (grote) 
leerachterstand.                   
Bij het realiseren van leeropbrengsten zijn de beschikbare data het vertrekpunt 
zoals  observaties, toets gegevens, KIJK-lijnen en CITO. De uitkomsten van de 
analyse en de leerlijn voor de komende periode bepalen het aanbod voor de groep. 
De leerstof wordt aangeboden op drie niveaus. Leerlingen met een aparte leerlijn 
vormen een uitzondering op deze indeling. Zij krijgen een OPP. 
 

5.2 De leer- en vormingsgebieden 
a. De instrumenteel- cursorische vakken. 
Hieronder verstaan wij taal, spelling, woordenschatontwikkeling, lezen, begrijpend 
lezen, rekenen en Engels. De onderdelen spelling en woordenschatontwikkeling 
zijn opgenomen in de taalmethode. In de kleutergroepen wordt veel aandacht 
besteed aan beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, 
woordenschatontwikkeling, spel en de sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen les in de Engelse taal. In de Omnio-
groepen krijgen de leerlingen vanaf groep 3 Engels. De bedoeling is dat ze zich, 
zowel mondeling als schriftelijk leren uitdrukken in deze taal.  
De volgende methodes worden op onze school gebruikt: 

Leerstofaanbod  Groep(en)  Methode/activiteit  Lestijd per week  
Nederlandse taal 3 Veilig leren lezen (nieuw) 6.45 uur 
  4 t/m 8 Taal Actief (versie 3) 6.00 uur 
 Omnio Taal Actief (versie 3) 2.00 uur 
Technisch lezen 3 Veilig leren lezen (nieuw) 4.00 uur 
  4 t/m 8 Nieuwsbegrip                  1.00 uur 
 Omnio Lezen in beeld 0.30 uur 
Begrijpend lezen 4 t/m 8 Nieuwsbegrip                 3.00 uur 
 Omnio Lezen in beeld 0.30 uur 
Rekenen/wiskunde 3 t/m 8 Rekenzeker 5.30 uur 
 Omnio Math 3.30 uur 
Engels 5 t/m 8       

Omnio 
Real English                    
Primary Colours 

1.00 uur                                  
0.30 uur 

Schrijven 2  
3  
4 t/m 8       
Omnio 

 

Schrijfkriebels 
Pennenstreken 
Schrijven leer je zo               
Schrift 

1.00 uur 
 1.00 uur 
 0.30 uur                     
0.30 uur 
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b. De wereldoriënterende vakken 
Hieronder verstaan wij aardrijkskunde, geschiedenis (waaronder staatsinrichting en 
maatschappelijke verhoudingen) natuur en verkeer.  
In alle groepen geven we onderwijs in wereldoriënterende vakken: het verkennen 
van de wereld om ons heen.  
In de groep 1-2-3 gebeurt dit in thema's en projecten waarbij ruimte is voor eigen 
inbreng en initiatief van de kinderen. In groep 4 maken we gebruik van de methode 
“Wijzer”. Vanaf groep 5 werken we met methodes waarbij kinderen uitgedaagd 
worden om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Zo bouwen ze 
zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen vragen. 
Op deze manier willen we de onderwijsinhoud over mensen, de natuur en de 
wereld in samenhang aanbieden. Aanvullend worden programma’s van school-tv 
gebruikt.  
In groep 7 of 8 kunnen de kinderen een verkeersdiploma halen.  

Wij werken met de volgende methodes:  

Leerstofaanbod  Groep(en)  Methode/activiteit  Lestijd per 
week 

wereldoriëntatie 3 
4 

Veilig de wereld in 
Internet 

1.00 uur 
 1.00 uur 

Wereldoriëntatie 
(aardrijkskunde, 
geschiedenis, ·natuur ) 

5 t/m 8 

          
Omnio 

Land in Zicht, 
speurtocht, wijzer door 
de natuu ren techniek      
Da Vinci, Reis door de 
Wereld van kennis 

2.15 uur 

                         
5.00 uur 

Verkeer 4 t/m 8 
7 t/m 8 

Omnio 

Wijzer door het verkeer 
Dijkstra oefening voor 
het verkeersexamen           
Klaar over 

0.30 uur 

0.30 uur 

 
c. De muzisch- expressieve vakken 
Kunst- en cultuureducatie is een belangrijke kwaliteit van onze school. Wij zien de 
ontwikkeling van cultuureducatie niet als een los aandachtsgebied, maar als een 
onderdeel van onze kwaliteitszorg: het bevordert de afstemming met andere 
ontwikkelingen binnen de school. Cultuureducatie is voor ons van belang omdat het 
bijdraagt aan een beter, rijker leerklimaat. Onze leerlingen dienen ermee kennis te 
maken, omdat we ons geen ontwikkeling van jonge mensen kunnen voorstellen 
zonder kennismaking met cultuuruitingen, zowel actuele als historische. 
Onze kunst- en cultuureducatie: 
� Biedt ruimte voor eigen initiatief 
� Reikt inspiratie uit vele culturen aan 
� Doet een beroep op meerdere intelligenties  
� Draagt bij aan een rijker, beter leerklimaat 
� Geeft betekenis aan leren: het “authentiek leren”: leren lukt alleen als ’t 
betekenisvol is. 
� Draagt bij aan het verwerven van sociale competenties, de basis van ons 
onderwijs: Deze competenties stellen onze leerlingen in staat om met 
verschijnselen en situaties om te gaan die ingewikkeld, meerduidig, metaforisch en 
emotioneel geladen zijn. Dergelijke competenties kan een leerling bij uitstek 
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verwerven via cultuureducatie, omdat het van oudsher kerncompetenties zijn op 
het gebied van kunst en cultuur. 

Leerstofaanbod  Groep(en)  Methode/activiteit  Gem. lestijd per 
week 

Expressie 

  

5 t/m 8 Inspiratiebron:                  
Moet je doen: muziek 
Moet je doen: drama  
Moet je doen: tekenen en 
handvaardigheid          
internet  

½ uur per week 

1.30 uur per week 

 
d. Ons bewegingsonderwijs 
In de kleutergroepen komt deze ontwikkeling terug in allerlei activiteiten waarbij we 
vooral denken aan spel en beweging (binnen en buiten), vormen van 
functieontwikkeling en het werken met spelmateriaal. De lessen binnen vinden in 
de speelzaal of gymzaal plaats. 

De groepen 3 t/m 8 maken voor hun gymlessen gebruik van de inpandige 
sportzaal. Daarnaast zorgen we voor voldoende ruimte en adequaat spelmateriaal 
voor het spelen op de speelplaats. 

Leerstofaanbod  Groep(en)  Methode/activiteit  Lestijd per week  
bewegingsonderwijs 1-2 

 
3 t/m 8 

Bewegen in het 
speellokaal 
Basislessen 
bewegingsonderwijs 

1.30 uur 

1.30 uur 

 

e. Ons techniekonderwijs 
Techniek krijgt op onze school aandacht in de methode en d.m.v. techniektorens. 
In de kleutergroepen is techniekmateriaal aanwezig. Leskisten uit de 
techniektorens worden vanaf groep 1 ingezet. 
Op school zijn techniekcoördinatoren aanwezig die ook de externe contacten 
onderhouden.  

Leerstofaanbod  Groep(en)  Methode/activiteit  Lestijd per week  
techniek 1 t/m 8 Techniek torens 

keuzematerialen 
Vrij in te vullen 

 
f. Sociale competenties 
Er is door ons een bewuste keuze gemaakt voor het werken met een methode 
omdat we geloven in de kracht van doorlopende leerlijnen, herhaling en verdieping. 
Natuurlijk komen de sociale competenties ook aan de orde bij andere vakken en 
activiteiten. Zo wordt er bv. binnen ons lesprogramma expliciet ruimte gemaakt 
voor samenwerkingsopdrachten. 

Leerstofaanbod  Groep(en)  Methode/activiteit  Lestijd per week  
Sociale 
competenties 

1 t/m 8 

Omnio 

coöperatief leren en 
SOEMO-kaarten 

0.30 uur 

1.00 uur 
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g. Burgerschapsonderwijs 
We gaan er van uit dat kinderen opgroeien in een pluriforme samenleving. Daarom 
is het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie een belangrijk 
ontwikkelingsaspect geworden. We laten onze kinderen kennismaken met 
verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenootjes.  
 
h. Zelfstandig werken 

In alle groepen leren de kinderen zelfstandig te werken, naast opvoedkundig doel 
voor ons ook middel om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen. 
Het zelfstandig werken is in alle groepen dagelijks zichtbaar: in de kleutergroepen 
tijdens de werklessen en in de hogere groepen als onderdeel bij het model Directe 
Instructie en tijdens werken aan de weektaak. 
Het eigen maken van het zelfstandig werken begint in de kleutergroepen en groep 
3 met behulp van een planbord. 
Vanaf groep 1-2 leren we kinderen werken met dag- en weektaken en vanaf groep 
3 worden vragenblokjes gebruikt met de functies ‘ je mag me storen als je hulp 
nodig hebt ‘, ‘ je mag me niet storen ‘ en ‘ ik heb een vraag aan de leerkracht ‘. Ook 
wordt aan een samenwerkingstaak gewerkt. 

Naast ’t gebruik van deze methodes is er in ons onderwijs plaats voor de 
leergebiedoverstijgende kerndoelen die 

•     Gericht zijn op het ontwikkelen of bevorderen van algemene vaardigheden 
•     Betrekking hebben op het gehele onderwijsaanbod 
•     Gegroepeerd zijn rondom zes thema’s: werkhouding, werken volgens plan, 
gebruik van  
        uiteenlopende strategieën, zelfbeeld, sociaal gedrag en social media 

Werkhouding  Werken volgens plan  Gebruik van strategieën  

De leerlingen hebben 
belangstelling voor de 
wereld om hen heen en 
zijn gemotiveerd deze 
te onderzoeken  

� Gerichte vragen 
kunnen stellen 
� Relevante informatie 
kunnen zoeken en 
gebruiken 
� Plezier hebben in het 
leren van nieuwe 
dingen 
� Doorzetten wanneer 
iets niet direct lukt 

De leerlingen kunnen een 
plan opstellen en ernaar 
handelen 

� Een doel kunnen 
formuleren 
� Zich op een onderwerp 
kunnen oriënteren  
� Het begrijpen van 
oorzaken en gevolgen 
van eenvoudige 
problemen 
� Conclusies kunnen 
trekken 
� Grotere activiteiten 
stap voor stap kunnen 
uitwerken  
� Achteraf kunnen 
beoordelen of de 
planning goed was 
� Resultaten van werk 
kunnen presenteren 
(toelichting, spreekbeurt, 
werkstuk, presentatie) 

De leerlingen kunnen bij 
leeractiviteiten 
uiteenlopende strategieën 
en vaardigheden gebruiken 

� Gerichte vragen kunnen 
stellen aan personen 
� Feiten van meningen 
kunnen onderscheiden 
� Relevante informatie 
kunnen zoeken en 
verwerken uit bronnen  
� Kunnen samenwerken en 
overleggen om gezamenlijk 
tot oplossingen te komen 
� Achteraf kunnen 
beoordelen of hun strategie 
de juiste was 
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Zelfbeeld  Sociaal gedrag  Social media  

De leerlingen leren met 
hun eigen 
mogelijkheden en 
grenzen om te gaan 

� Zelfvertrouwen 
hebben 
� Gedragsimpulsen 
kunnen beheersen 
� Voor zichzelf en 
anderen kunnen en 
durven opkomen 

De leerlingen leveren een 
positieve bijdrage in een 
groep 

� Respectvol met 
anderen omgaan 
� Handelen naar 
algemeen geaccepteerde 
normen en waarden 
� Verschillen in 
levensbeschouwing en 
cultuur respecteren  
� In de groep voor een 
eigen standpunt durven 
uitkomen 
� Rekening houden met 
gevoelen en wensen van 
anderen 
� In de groep afwijkende 
standpunten durven 
ondersteunen 
� Verantwoordelijkheid 
nemen voor te 
verrichten taken  

De leerlingen maken 
verantwoord en doelbewust 
gebruik van 
communicatiemogelijkheden 
waaronder nieuwe media 

� Teksten kunnen maken 
en bewerken met behulp 
van een 
tekstverwerkingsprogramma 
op de computer 
� De mogelijkheden maar 
ook de risico’s kennen van 
social media 
� Digitale leermiddelen 
kunnen gebruiken met 
behulp van een computer  
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5.3 Onderwijstijd 
De onderwijstijd wordt afgestemd op onze doelgroep. 
Leerstofaanbod Groep(en) Lestijd per week 

Kringactiviteit: 
Taal 
Rekenen  
Drama 

1/2 

7.15 uur 

Spelen en werken: 
Spelactiviteiten 
Constructieve   
activiteiten 
Beeldende activiteiten 
Lees-schrijf activiteiten 
Natuur 
Techniek  

1/2 

7.15 uur 

Spel en beweging: 
Binnen – buitenspel 
dansen 

1/2 
7.15 uur 

Eten en drinken 1/2 2.30 uur 
Pauze 3 t/m 8 1.00 uur 
Nederlandse taal 3 7.45 uur 
  4 t/m 8 6.00 uur 
 Omnio 2.00 uur 
Technisch lezen 3 5.00 uur 
 4 t/m 8 1.00 uur 
 Omnio 0.30 uur 
Begrijpend lezen 4 t/m 8 3.00 uur 
 Omnio 0.30 uur 
Rekenen/wiskunde 3 t/m 8 5.30 uur 
Wereldoriëntatie 3 /4 1.00 uur 
 5 t/m 8 3.00 uur 
 Omnio 5.00 uur 
Lichamelijke opvoeding 3 t/m 8 1.30 uur 
Muziek 3 t/m 8 0.45 uur 
Expressie 3 t/m 8 2.00 uur 
Soc. competenties 3 t/m 8 0.30 uur 
 Omnio 1.00 uur 
Engels 5 t/m 8 1.00 uur 
Er is 2x per jaar een analyse van leeropbrengsten. Dit kan leiden tot (tijdelijke) 
aanpassing van de leertijd. 

 
5.4 Hanteren referentieniveaus taal en rekenen/wisk unde 
De methode voor rekenen die we op ’t Karregat gebruiken heet Rekenzeker. 
Tijdens de rekenlessen werken de kinderen aan de doelen van het streefniveau. 
Het streefniveau wordt getoetst. Vanaf groep zes is het mogelijk om een leerling te 
laten overstappen naar het fundamentele referentieniveau. Dit gebeurt in overleg 
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met de interne begeleider. Dit zijn leerlingen die zullen uitstromen naar het vmbo 
(basis- of kaderniveau). Voor de kinderen die meer presteren is er een aparte 
aanpak (omschreven in zorgplan hoofdstuk 5.). Leerkrachten maken naast de 
differentiatie op deze referentieniveaus ook gebruik van differentiatie binnen het 
Directe Instructiemodel. Hierdoor kan er afgestemd worden op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
Omnio werkt met de methode Math van Exova. 
Binnen ons taalonderwijs wordt er gewerkt aan het behalen van de doelen op het 
streefniveau. We gebruiken de methode Taal actief. Als blijkt dat dit niveau voor 
een leerling niet haalbaar is, wordt na overleg met de intern begeleider en ouders 
besloten over te stappen naar de doelen van het 1F niveau. Het aanbod en de 
aanpak voor deze specifieke leerling wordt vastgelegd in een OPP. 
    

5.5 Toetsen 
Bij de verschillende leer- en vormingsgebieden (rekenen, taal, spelling, begrijpend 
lezen, Engels, topografie) wordt na ieder blok een methodegebonden toets 
afgenomen. Er zijn afspraken gemaakt hoe deze toetsen afgenomen worden 
(toetsprotocol zorgplan). Voor de beoordeling van de toetsen hanteren we de norm 
van het beheersingsleren. Wanneer een leerling 80% van de leerstof beheerst, is 
dit voldoende. Bij de afname van toetsen kan worden afgestemd op de 
ondersteuningsbehoeften van kinderen met speciale onderwijsbehoeften zoals 
onder andere kinderen met dyslexie of taakgerichtheidsproblemen.                                                                           
Deze toetsen geven het resultaat weer van de opgedane kennis van de afgelopen 
weken.  Het geeft informatie over het korte termijn geheugen. De Cito toetsen 
geven informatie over het lange termijn geheugen van een leerlingen. De resultaten 
van de toetsen worden in Eduscope verwerkt en gebruikt voor de eerstvolgende 
rapportronde. 
Vanuit de kerndoelen voor het primair onderwijs leggen we de leerlijnen voor ieder 
vakgebied per leerjaar vast.                                                                                                                                         
Bij het realiseren van leeropbrengsten gebruiken we beschikbare data als 
vertrekpunt  
(observaties, toetsgegevens, kijklijnen, Cito, etc.). De uitkomsten van de analyse 
en de leerlijn voor de komende periode bepalen het aanbod voor de groep. De 
leerkrachten analyseren met elkaar deze data op leerjaar/groepsniveau en bepalen 
het aanbod voor de komende periode voor de betreffende groep. De komende 
jaren staat samen met elkaar leren hierin centraal. Leerkrachten nemen daarbij 
verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en de eigen situatie. Ze tonen 
gedrevenheid en nemen initiatief om persoonlijk en professioneel te groeien en zijn 
een voorbeeld voor elkaar. 
Voor deze leerlingen en voor leerlingen die een zware ondersteuningsbehoefte 
hebben, schrijven we handelingsplannen met een individueel ontwikkelperspectief. 
Dit proces herhaalt zich twee keer per jaar in jan/feb en juni gekoppeld aan de Cito 
toetsronde. De te realiseren percentages zijn op schoolniveau voor deze 
planperiode vastgesteld. Het streven is een hogere score te realiseren dan de 
inspectienorm. Naast deze groepsanalyses wordt er twee keer per jaar door het 
zorgteam een trendanalyse gemaakt van de tussenresultaten in januari en de Cito-
eindtoets. De conclusies en de acties/ontwikkelpunten worden in het team en de 
MR besproken.                                                                                                                                     
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5.6 Leerlingen- en onderwijsvolgsysteem 
Wij volgen de leerlingen systematisch in hun ontwikkeling. Hierbij maken we 
gebruik van het LOVS van Cito, (groep 1 t/m 8), KIJK (groep 1 en 2), Eduscope, de 
methodegebonden toetsen en de observaties van leerkrachten. De 
afnamemomenten liggen (landelijk) vast waardoor een vergelijking mogelijk is met 
wat de kinderen zouden moeten kennen en feitelijk kunnen. Zowel op het niveau 
van de leerling, als van de groep en de school kunnen hierdoor verantwoorde 
conclusies worden getrokken. De leerkrachten voeren de toetsuitslagen zelfstandig 
in, verwerken de resultaten en maken een groepsanalyse. Hiermee is sprake van 
uniforme registratie. Er wordt tweemaal per jaar een groepsanalyse gemaakt. De 
intern begeleiders maken twee keer per jaar een overzicht van de groepsprofielen 
ter bespreking in het zorgteam. Van beide afnamemomenten wordt ook een 
schoolanalyse gemaakt. Hierin wordt ook de analyse van de eindtoets Cito 
meegenomen.  Deze bespreken we in het team. 
 

5.7 Bestrijding van achterstanden o.a. Nederlandse taal 
(eventueel inclusief vroegschoolse educatie) 

Door de grote aanwezigheid van taalzwakke leerlingen in de wijk wordt het aanbod 
aangepast naar de behoefte van deze leerlingen. De peutergroepen werken met 
Startblokken, de voorloper van basisontwikkeling waar de basisschool mee werkt. 
De thema’s waar mee gewerkt wordt, zijn op de basisschool afgestemd waarbij er 
rekening gehouden wordt met de peuterontwikkeling. De kleutergroepen werken 
met basisontwikkeling. In alle groepen wordt er gewerkt met de groepsplannen van 
Handelingsgericht werken waarin beschreven staat wat het aanbod is voor de 
taalzwakkere leerlingen.                                                                                                                                                                       
In ons onderwijs liggen de brede ontwikkelingsdoelen op de volgende gebieden:                                                
- De ontwikkeling van de taal en het denken: communiceren, het redeneren en 
probleem oplossen, het eigen handelen bekijken en zelfsturing.                                                                                                                      
- De ontwikkeling van het individuele kind: actief zijn en initiatieven nemen, samen 
spelen en samen werken, zelfstandigheid.                                                                                                                             
- De ontwikkeling van het voorstellingsvermogen en creativiteit: uiten en 
vormgeven, verkenning van de wereld in sociaal, cultureel en natuurkundig inzicht. 
Het leerstofaanbod voor de peutergroepen en kleutergroepen is vastgelegd in 
tussendoelen, waardoor er een doorgaande lijn en een ononderbroken overgang 
van peuterspeelzaal naar de basisschool plaatsvindt en daarna van de kleuters 
door naar groep 3.                                                                Het aanbod van de 
leeractiviteiten worden gepland aan de hand van resultaten uit het KIJK-
volgsysteem (registratiesysteem) en worden thematisch aangeboden. De principes 
van basisontwikkeling zijn hierbij leidend.  
In de voorbereiding wordt rekening gehouden met de kinderen die een VVE 
indicatie, een taalachterstand, extra begeleiding of juist extra uitdaging nodig 
hebben.                                 Ouderbetrokkenheid wordt gestimuleerd. De kinderen 
met een VVE –indicatie of een gewicht krijgen, evenals de andere kinderen uit de 
groep, onderwijs op maat aangeboden. 
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) richt zich op peuters en kleuters met een 
taalachterstand. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier bezig zijn met 
taal. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.                                                                                                                                     
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Voorschoolse educatie                                                                                                                           
Peuterspeelzalen en organisaties voor kinderopvang bieden voorschoolse educatie 
aan. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,3 tot 4 jaar. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie. Zij bepalen welke kinderen in 
aanmerking komen voor een VVE indicatie. Meestal loopt dit via het 
consultatiebureau.                                                                                                                                              
 
Vroegschoolse educatie                                                                                                                                   
Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De 
basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. 
In ons SPIL-centrum zorgen we voor goed onderwijs voor alle kinderen. Wij hebben 
een VVE coördinator op school die zorgt voor een goede doorgaande lijn binnen 
het Spilcentrum. 
De VVE coördinator zorgt samen met de IB-er dat alle kinderen al op de voorschool 
in beeld zijn.  
Elk schooljaar hebben we een verbeterplan waar de ontwikkelpunten in staan en 
een scholingsplan. De pedagogisch medewerkers en de onderbouwleerkrachten 
worden zo elk schooljaar bijgeschoold op het gebied van taal, woordenschat, de 
nieuwste ontwikkelingen, ouderparticipatie en registratiemodellen.  
 

5.8 Voortgangsregistratie leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte of extra taalonderwijs 

Leerlingen met dyslexie krijgen ondersteuning vanuit het dyslexieprotocol. Er is 
afstemming met de leerling over de ondersteuningsmogelijkheden die het beste bij 
de betreffende leerling passen. Dit wordt vastgelegd in het groepsoverzicht en 
leerlingdossier. 
Dit gebeurt voor leerlingen met een aanpassing in de leerlijn en waar het 
uitstroomniveau van de basisschool afwijkend is en/of voor leerlingen die een 
achterstand in hun ontwikkeling hebben opgelopen op sociaal-emotioneel gebied 
wanneer er sprake is van zware ondersteuning. Dit ontwikkelperspectief wordt met 
de ouders besproken en het aanbod wordt afgestemd.  
De evaluatie van het aanbod en de nieuwe planning wordt vastgelegd in Eduscope. 
 

5.9 Onderwijs aan zieke kinderen  
Wanneer een kind door een ernstige ziekte (thuis of door ziekenhuisverblijf) voor 
een langere tijd niet naar school kan komen en dus geen onderwijs kan volgen, 
neemt de leerkracht contact op met de ouders. Er wordt afgestemd hoe het 
onderwijsaanbod zo goed mogelijk doorgang kan vinden. Hierbij kunnen we 
gebruik maken van de deskundigheid van een consulent van de 
onderwijsbegeleidingsdienst. Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke 
leerling te zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat 
een leerling van onze school, ook als hij ziek is, een goed contact heeft met de 
klasgenoten en de leerkracht. We maken gebruik van Ziezon, het landelijk netwerk 
van ziek zijn en onderwijs: www.ziezon.nl. 
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Hoofdstuk 6: Kwaliteit van het onderwijs  

6.1 De doelen van onze kwaliteitszorg 
 
Kwaliteitszorg is een verzamelnaam voor activiteiten die de school onderneemt om 
de kwaliteit van het onderwijs te monitoren, op niveau te houden en/of te 
verbeteren. Voordat een school planmatig aan de slag gaat, wordt kennis 
verzameld over de kwaliteit van de school. Vragen die bij kwaliteitszorg centraal 
staan zijn: 
Hoe weet de school 

- of zij de goede dingen doet? 
- of zij deze dingen goed doet? 
- op welke punten zij zich kan verbeteren? 
- of anderen mensen hetzelfde vinden als de school? 

 
Onze kwaliteitszorg is systematisch, integraal en cyclisch. Dit houdt in dat wij 
volgens een vast systeem en via een bepaalde regelmaat, verschillende aspecten 
van de schoolontwikkeling evalueren en daarbij meerdere geledingen van de 
school betrekken. Onze school maakt, net als alle SALTO-scholen, gebruik van het 
kwaliteitsinstrument WMK (Werken Met Kwaliteit). Hierover leest u meer in 
paragraaf 12.2. 

6.2 Speerpunten van onze kwaliteitszorg 
 
Wij werken vanuit de principes van HandelingsGericht Werken.                                                                                   
Bij de vorming van de ontwikkeling van het HandelingsGericht Werken zijn de 
volgende uitgangspunten leidend:                                                                                                                                                    
* De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal                                                                                             
* Het is de leerkracht die het doet                                                                                                                                   
* Doelgericht werken: vooruit kijken                                                                                                                             
* Constructief samenwerken tussen leerkracht, kind, ouders en begeleiders                                                    
* Interactie; systeemdenken                                                                                                                                   
* Uitgaan van positieve factoren                                                                                                                                    
* Systematisch en transparant werken 
* Coöperatief leren 
De groepsbesprekingen en het werken met groepsplannen verlopen conform het 
HGW (zie zorgplan). Voor de komende jaren ligt de focus binnen het HGW op de 
verdieping van de inhoud van de groepsplannen vanuit een beredeneerd 
onderwijsaanbod en het leergesprek met de leerling. De leerlijnen per vakgebied 
vormen het uitgangspunt voor de groepsplannen. De ouders en het kind zijn een 
belangrijke partner in het proces.                                                                                                                              
Bij het vormgeven van dit proces is leidend de vraag die gesteld wordt: wat 
kan/weet deze leerling al en hoe kan de school hierbij aansluiten om dit optimaal 
benutten?  

6.3 Systeem van kwaliteitszorg (WMK) en kwaliteitsc yclus 
 
Met behulp van het instrument WMK, brengt onze school de kwaliteit van ons 
onderwijs in beeld. WMK is gestoeld op de PDCA cyclus (plan, do, check, act). 
Middels quickscans, schooldiagnoses en vragenlijsten krijgen wij in beeld hoe de 
kwaliteit van de school op verschillende beleidsterreinen wordt ervaren. Alle 
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beleidsterreinen komen in ieder geval elke vier jaar aan bod. Hiervoor volgen wij de 
planning die met alle SALTO-scholen is afgesproken.  
 
De uitslagen van deze onderzoeken (quickscans, schooldiagnoses en 
vragenlijsten) worden verzameld, waarna de schoolleider met het team, MR en 
eventueel ouders in gesprek gaat over de wijze waarop de uitslagen 
geïnterpreteerd kunnen worden. De uitslagen van de quickscans, de interpretatie 
van de school en de mogelijke verbeterpunten worden vervolgens beschreven in 
een jaarplan. Dit beleidsstuk is een afgeleide van dit schoolplan, waarin de 
beleidsvoornemens voor het komende schooljaar en de verbeterpunten die uit de 
onderzoeken naar voren zijn gekomen concreet worden gepland en beschreven. 
Na verloop van tijd worden de verbeterpunten weer geëvalueerd middels 
quickscans, schooldiagnoses en/of vragenlijsten, waarna de cyclus weer opnieuw 
begint. 
 
Naast de quickscans worden elk jaar de opbrengsten van de school middels WMK 
geanalyseerd, wordt tweejaarlijks de sociale veiligheid onderzocht bij ouders, 
leerlingen en leerkrachten en wordt vierjaarlijks een tevredenheidsvragenlijst 
uitgezet onder ouders, leerlingen en leerkrachten. Hiermee krijgt de school een 
compleet beeld van haar functioneren. 

6.4 Resultaten van leerlingen 
 
Wij willen leerlingen alle mogelijkheden bieden om goede resultaten te behalen. 
Het ambitieniveau moet hoog zijn. Daarom is het ook belangrijk om in het kader 
van kwaliteitszorg op de resultaten van leerlingen te reflecteren. Wij vinden dat 
vorderingen in de ontwikkeling en resultaten van leerlingen een van de ijkpunten 
van de kwaliteit zijn; zij dienen echter wel in een context geplaatst te worden.                                                            
Wij monitoren de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Jaarlijks worden de 
gegevens van de school, die op basis van het Cito-leerlingvolgsysteem verkregen 
worden, in kaart gebracht m.b.v. een duidelijke analyse van de eigen gegevens in 
relatie tot vergelijkbare scholen. Er wordt een analyse van de resultaten op leerling-
, groeps- en schoolniveau gemaakt. Mede met deze gegevens kan de school de 
resultaten van de leerlingen gebruiken om te signaleren wat sterke punten en 
werkpunten zijn van de school. Deze gegevens worden op schoolniveau met het 
schoolteam en met de MR besproken.  

6.5 Tevredenheidsonderzoeken 
 
Vanwege de nieuwbouw en verhuizing hebben we afgelopen jaar de 
tevredenheidsonderzoeken niet afgenomen. Deze zullen voor januari 2016 worden 
afgenomen en de ontwikkelpunten worden in een bijlage meegenomen. 

6.6 Omgaan met klachten 
 
SALTO streeft ernaar dat problemen zo dicht mogelijk bij de bron worden opgelost. 
Dat houdt in dat we verwachten dat problemen, kritische opmerkingen of klachten 
in onderling overleg met de persoon in kwestie worden besproken. SALTO gaat 
ervan uit dat op deze manier de meeste zaken opgelost kunnen worden. In 
sommige gevallen kan het voorkomen dat onderling overleg geen oplossing biedt. 
In dat geval kan er gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling van SALTO 
of, bij het vermoeden van een misstand, de regeling “Omgaan met het vermoeden 
van een misstand”. Beide regelingen liggen ter inzage op school en staan op de 
website van SALTO. In de schoolgids staat een verkorte beschrijving van de 
procedure voor het indienen van een klacht. 
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SALTO is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie “Stichting 
Onderwijsgeschillen” (www.onderwijsgeschillen.nl). Het staat eenieder vrij om op 
elk moment van de klacht contact op te nemen met deze commissie.  
 

Indien advies is gewenst of er vragen zijn over genoemde regelingen, kan men zich 
wenden tot de schoolcontactpersoon, de ambtelijk secretaris SALTO of de extern 
vertrouwenspersoon. Actuele gegevens van deze functionarissen staan in de 
schoolgids vermeld. 

6.7 Verbetering t.a.v. de kwaliteitszorg in het kad er van Passend  
Onderwijs 

 
Het  beleid en het functioneren van onze school in het kader van passend 
onderwijs zijn onderdeel van de kwaliteitszorg op school. Het profiel 
basisondersteuning en het schoolondersteuningsprofiel zijn daarom opgenomen in 
WMK. De documenten zijn omgezet in quickscans, waarmee de school de stand 
van zaken betreffende passend onderwijs in kaart kan brengen en kan monitoren. 
De uitslagen van de quickscans worden gebruikt voor het inplannen van de 
ontwikkeling van Passend Onderwijs en de versterking van de basisondersteuning 
op school. Dit staat verwoord in het schoolondersteuningsprofiel (zie hoofdstuk 7). 
 
Naast de stimulans in ontwikkeling op schoolniveau, ontwikkelen SALTO-scholen 
zich ook gezamenlijk. Dit doen we door gezamenlijk kennis en ervaringen te delen 
op SALTO-niveau via verschillende gremia (directeurenoverleg, werkgroepen en 
projectgroepen) en facultatieve bijeenkomsten. Daarnaast wordt in de komende 
vier jaar onderzocht of collegiale feedback bovenschools georganiseerd kan 
worden, waarbij collega-directeuren, onder supervisie, aan de hand van WMK 
rapportages de school bezoeken en het gesprek aangaan om feedback te geven 
op onze praktijk en te adviseren bij de verdere schoolontwikkeling op het gebied 
van Passend Onderwijs. 
 
Schematisch ziet de kwaliteitszorg van de school ten aanzien van Passend 
Onderwijs er als volgt uit:  
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Hoofdstuk 7 Ondersteuning voor leerlingen 

7.1 Doorlopende leer-en ontwikkelingslijnen 
Het leerstofaanbod wordt vormgegeven vanuit de kerndoelen van het primair 
onderwijs. In groep 1 en 2 zijn de leerlijnen vastgesteld vanuit het observatie-
instrument KIJK en vanuit de leerdoelen van het SLO. Er zijn tussendoelen in de 
ontwikkeling vastgesteld. 
Vanaf groep 3 wordt het aanbod vormgegeven vanuit de onderwijsmethodes. Alle 
methodes voldoen aan de kerndoelen. We maken voor verschillende vakgebieden 
gebruik van computerprogramma’s. 
Naast het gebruik van methodes is er een aanbod voor leerstof overstijgende 
kerndoelen die:  
* gericht zijn op het ontwikkelen en bevorderen van algemene vaardigheden 
* betrekking hebben op het gehele onderwijsaanbod 
* gegroepeerd zijn rondom zes thema’s: werkhouding, werken volgens plan, 
gebruik maken van uiteenlopende strategieën, zelfbeeld, sociaal gedrag en nieuwe 
media.  
 
Gehanteerde onderwijsmethodes 

Leerjaar 1 en 2    
VAK BRONNENBOEK            COMPUTERPROGRAMMA’S  
Taaldenkontwikkeling Hulpprogramma’s Cito 

Vooral internet en ervaring 
van voorafgaande thema’s 

Bas gaat digi-taal  
Gynzy 

Rekendenkontwikkeling Vooral internet en ervaring 
van voorafgaande thema’s                                       
Hulpprogramma’s Cito 

Gynzy 

Bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs in het 
speellokaal (blauwe map) 

 

Motorische ontwikkeling Schrijfkriebels  
Wereldoriëntatie  Internet Gynzy 
Bevordering gezond  
gedrag / sociale 
redzaamheid 

thema’s 
Soemo 

 

Totale ontwikkeling  Internet  
 
 

Leerjaar 3 t/m 8    
VAK METHODE COMPUTERPROGRAMMA’S  
Rekenen   Rekenzeker 3 t/m 8 Rekenzeker, Hoofdwerk, 

Ambrasoft pakket 2015-2016 
Math 
Rekentuin 
 

Taal  Taalactief 4 t/m 8 Ambrasoft pakket 2015-2016 
Spelling Taalactief 
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Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen  Veilig leren lezen  
Voortgezet technisch 
lezen 

Veilig leren lezen  Veilig leren lezen  
Flits 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip  
Schrijven Schrijven leer je zo 4 t/m 8 

Pennenstreken 3 
Schrift 

Schrijven leer je zo 4 t/m 8 
 

Wereldoriëntatie  Land in zicht, speurtocht, 
wijzer door de natuur, Da 
Vinci, Reis door de wereld van 
kennis  

Software behorend bij methode 

Topografie Land in zicht, topografie van 
Geobas 

Software behorend bij methode 

Studievaardigheden Blitz  
Bewegingsonderwijs 
 

Basislessen 3 t/m 8  
bewegingsonderwijs 

 

Engels  Real English 
Primary Colours 

Software behorend bij methode 

Tekenen  Internet 
Handvaardigheid  Internet 
Drama                              
Muziek 

 
Moet je doen: muziek 

Internet 

Techniek Techniektorens  
Bevordering gezond 
gedrag  

projecten 3 t/m 8 methodes 
wereldoriëntatie 

 

Sociale redzaamheid  coöperatief leren en SOEMO-
kaarten 

 

Verkeer Wijzer door het verkeer 
Dijkstra oefening voor het 
verkeersexamen 
verkeersexamen groep 7 
Klaar over 

 

Lichamelijke opvoeding Basislessen 
bewegingsonderwijs 

 

Geestelijke stromingen/ 
actief burgerschap 

Methodes Wereldoriëntatie  

7.2 Standaard basisondersteuning 
 
Alle scholen in het gebied van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 
Eindhoven kennen een zelfde standaard voor de basisondersteuning (zie bijlage 
ijkpunten basisondersteuning). Dit is de door het samenwerkingsverband 
afgesproken onderwijsondersteuning die een school aan alle leerlingen moet 
kunnen bieden. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan 
van het samenwerkingsverband (zie www.po-eindhovenpo.nl). 
 
Scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen tot op bepaald niveau 
onderling verschillen in de begeleiding van de leerlingen. Daarbij spelen 
differentiëren,  opbrengstgericht en handelingsgericht werken een belangrijke rol. 
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Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van het kind en van de talenten die het 
kind heeft.  
 
De komende vier jaar werken we aan de versterking van de basisondersteuning. 
De volgende ijkpunten zullen worden doorontwikkeld of versterkt: 

- verhogen kwaliteit rekenonderwijs; 
- verdieping aanpak en begeleiding leerlingen met dyscalculie; 
- norm bepalen voor de te realiseren resultaten op leerlingniveau; 
- vaststellen welke hoogbegaafde leerlingen gebruik kunnen maken van de 

fulltime hoogbegaafdenklassen; 
- herkennen van onderpresteerders en de juiste aanpak vaststellen. Aanpak 

leerlingen die tussen wal en schip lijken te vallen (leerlingen waarvan wel 
het vermoeden bestaat dat zij mogelijk meerpresteerders / hoogbegaafd 
zijn, maar die dit niet in hun Cito scores terug laten zien). 

- versterken van leerkrachtvaardigheden met betrekking tot 
gedragsproblematieken; 

- verhogen kwaliteit (format) groepsplannen; 

7.3 Schoolondersteuningsprofiel 
 
Het kan voorkomen dat een leerling meer nodig heeft dan basisondersteuning. In 
het schoolondersteuningsprofiel hebben wij  beschreven wat wij naast de 
basisondersteuning extra of gespecialiseerd bieden aan leerlingen met extra 
onderwijsbehoeften. Het schoolondersteuningsprofiel staat gepubliceerd op de 
website van de school.  
 
In de komende vier jaar werken wij aan de ontwikkeling of versterking van de 
volgende onderdelen van ons schoolondersteuningsprofiel: 

- Ontwikkelen naar meer ondersteuning aan leerlingen met een eigen leerlijn 
in de klas 

- Verdieping onderwijsaanbod Aplusgroep en/of samensmelting met fulltime 
hoogbegaafde onderwijs; 

- De OPP’s van de leerlingen in het fulltime onderwijs aan hoogbegaafde 
kinderen; 

 
Het schoolondersteuningsprofiel wordt minstens één keer in de vier jaar 
geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Wij zullen ons schoolondersteuningsprofiel in 
2019 evalueren en eventueel bijstellen, waarna het door het bestuur wordt 
vastgesteld.  

7.4 OPP bij leerlingen met extra ondersteuningsbeho efte  
 
In geval van extra ondersteuningsbehoeften, wordt voor een leerling een Ontwikkel 
Perspectief Plan opgesteld (OPP). Het OPP bestaat uit verschillende onderdelen. 
Het eerste deel bevat de te verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing 
daarvan. Daarnaast worden in dit deel ook de belemmerende en stimulerende 
factoren beschreven die van invloed zijn op het leren en de ontwikkeling van de 
leerling en worden de onderwijsbehoeften van de leerling beschreven. In het 
tweede deel worden de doelen die de leerling in een bepaalde periode dient te 
behalen beschreven en wordt er een planning gemaakt van de leerstof. Aan het 
eind van deze periode wordt het plan geëvalueerd en kunnen de doelen en 
leerstofplanning indien nodig worden bijgesteld.  
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De school heeft een op overeenstemming gericht overleg met ouders als er een 
OPP wordt gemaakt. Tijdens dit overleg wordt het OPP besproken. Ouders en 
school ondertekenen het OPP: 

- om te bevestigen dat er op overeenstemming gericht overleg heeft 
plaatsgevonden tussen school en ouders; 

- om in te stemmen met het handelingsdeel van het OPP; 
- 1 keer per jaar na evaluatie en bijstelling. 

 
Op deze wijze zijn ouders actief betrokken en gezamenlijk verantwoordelijk bij de 
(school)ontwikkeling van hun kind. 

7.5 Arrangementen voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte  
 
Mits het binnen de mogelijkheden van de school ligt, biedt de school een 
arrangement aan. Arrangementen zijn gebaseerd op extra inzet naar een leerling of 
een groepje leerlingen. Die extra inzet kan bestaan uit een of meer van de 
volgende elementen:  

- hoeveelheid aandacht en tijd, in of buiten de groep; 
- aanvullende onderwijsmaterialen; 
- aanpassingen aan de werkplek/in de groep of het schoolgebouw; 
- extra expertise; 
- samenwerking met andere partijen/ instanties. 

 
Arrangementen kunnen, naast schoolniveau, ook bovenschools zijn georganiseerd 
voor individuele of groepen leerlingen. De concrete uitwerking van het arrangement 
staat beschreven in een Ontwikkel Perspectief Plan (OPP) dat besproken wordt 
met ouders (zie § 7.4).  
 
Voor het bieden van extra ondersteuning en arrangementen, beschikt de school 
over een budget per jaar, dat vanuit het beleid passend onderwijs en het 
samenwerkingsverband beschikbaar komt. Deze gelden komen uit de middelen 
zware ondersteuning van het samenwerkingsverband. Het beleid binnen SALTO 
zorgt er daarbij voor dat wij aan de hand van de gemiddelde zorgzwaarte van onze 
school en het aantal leerlingen een rechtvaardige toedeling van een deel van de 
zware middelen krijgen voor arrangementen. Op die manier proberen we alle 
kinderen op onze school die extra ondersteuning nodig hebben, te helpen.  
We leggen elk jaar verantwoording af over de besteding van deze middelen en 
over de resultaten die we daarmee bereikt hebben.  
 
Binnen SALTO bestaat een bovenschoolse commissie, die aanvragen voor 
arrangementen goedkeurt. Dit gebeurt in samenspraak met de school. Na 
goedkeuring kunnen de gelden die bij het arrangement samenhangen, besteed 
worden.  
 
De arrangementen die basisschool ‘t Karregat biedt zijn: 

• ‘t Karregat heeft voor leerlingen met een taalachterstand in groep 1-2 een 
specifiek aanbod (VVE) 

• ‘t Karregat heeft een structurele aanpak voor leerlingen met een individueel 
Ontwikkel-Perspectief meestal vanaf groep 4 (plusklas) 

• ’t Karregat heeft een plusgroepje voor kleuters met het vermoeden van een 
ontwikkelingsvoorsprong 
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• ‘t Karregat heeft een structurele aanpak voor leerlingen met meer-  en 
mogelijk hoogbegaafde mogelijkheden ( A+klas) 

• ’t Karregat heeft een fulltime onderwijsvoorziening voor hoogbegaafde 
leerlingen, die in de reguliere setting zich niet voldoende kunnen 
ontwikkelen 

• ‘t Karregat heeft een structurele aanpak voor leerlingen met leesproblemen 
en dyslexie 

• ‘t Karregat biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen met een 
stoornis in het autistisch spectrum  

• ‘t Karregat biedt begeleiding en ondersteuning aan  leerlingen en ouders, 
die vragen of zorgen hebben omtrent de opgroei en opvoeding in de 
thuissituatie (zorgteam). 

Het team van de ‘t Karregat heeft reeds een grote ontwikkeling doorgemaakt wat 
betreft kennis en vaardigheden. Door de ontwikkeling van het hedendaagse 
onderwijsveld op de voet te volgen en deze tijdens de studiedagen gezamenlijk te 
bespreken en eigen te maken, ontstaat er een brede basis van kennis. 
Aandachtspunten en ontwikkeling op teamniveau zijn vaak de basis van de 
geplande studiedagen. 
Toch heeft ook het team van ‘t Karregat zijn begrenzing / beperking.  
‘t Karregat is een school waar, zoals in de visie vermeld staat, een voortdurende 
ontwikkeling van kinderen centraal staat. Hierdoor ziet ‘t Karregat alleen 
mogelijkheden voor leerlingen die leerbaar zijn. Het welzijn van alle kinderen staat 
voorop. Het klimaat op school en in de klas dient hiervoor zowel leerlingen, ouders 
en leerkrachten veilig te zijn.  
Het team van ‘t Karregat zal telkens bij aanmelding van een leerling in overleg met 
directie en IB (en indien gewenst het gehele team) een afweging dienen te maken 
of deze leerling plaatsbaar is op onze school. Hiervoor volgen we een vastgesteld 
stappenplan waarin het zorgteam, de directeur, de ouders en eventuele externe 
instanties betrokken zijn. Dit stappenplan staat beschreven in de schoolgids. 

7.6 Bij verwijzing naar het speciaal onderwijs 

Waar het in het belang van de leerling nodig is, vindt in overleg met de ouders 
verwijzing plaats naar het SBO of SO. In geval van verwijzing wordt een door het 
samenwerkingsverband vastgestelde procedure gevolgd, waarbij een 
toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven. Onderdeel van deze 
toelaatbaarheidsverklaring is het oordeel van twee deskundigen (waaronder een 
orthopedagoog). Mede op basis van het deskundigenoordeel wordt samen met 
ouders een school gezocht die het best passend is bij de onderwijsbehoeften van 
de leerling. De intern begeleider van de school legt contact met de school waarnaar 
verwezen gaat worden en overlegt het dossier. Deze school onderzoekt of zij 
kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. In het Triadegesprek 
stemmen alle partijen (ouders, basisschool en S(B)O) in met de verwijzing naar het 
S(B)O, waarna de leerling over kan gaan naar de andere school. Meer informatie 
over de verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs kunnen ouders opvragen bij 
de intern begeleider van de school of bij het samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs PO Eindhoven (www.po-eindhoven.nl).  
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7.7 Groepsbesprekingen  
 
Er zijn 6 vormen van leerlingenbespreking:                                                                                                                              
* Groepsbesprekingen met de IB-ers (2 keer per jaar).                                                                                   
* CLB: consultatieve leerlingen bespreking met de orthopedagoog van SALTO 
(HGW)                                * Bespreking individuele leerling in het zorgteam (zie 
zorgplan)                                                               * Leerlingbespreking door de IB-er 
in het team c.q. bouw                                                                                    * Indien 
een leerkracht een leerling in een bouwvergadering wil bespreken, kan hij/zij dit                                         
vooraf kenbaar maken bij de bouwcoördinator d.m.v. een bespreekformulier  
(incidentmethode)                                                                                                                                     
* Bespreking van een leerling/gezin in het Spilzorgteam.                                                                                       
Groepsbespreking:                                                                                                                                                  
Vanuit de ontwikkeling om meer opbrengstgericht te werken, kijken we bij de 
groepsbespreking steeds meer naar wat een groep nodig heeft van de leerkracht 
om de doelen te realiseren. In deze bespreking maken we afspraken over de 
groepsplannen, individuele handelingsplannen, plannen van aanpak (soc.-
emotioneel) en aangepaste leerlijnen. De vraag wordt steeds meer wat deze groep/ 
dit kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. De IB-er bewaakt de voortgang 
van deze trajecten. Dit is op schoolniveau een ontwikkeltraject. 

7.8 Zorgteam 
 
De Interne Begeleiders (IB-ers) organiseren en coördineren de zorgverbreding. Zij 
zijn verantwoordelijk voor de planning van alle zaken met betrekking tot het 
leerlingvolgsysteem. Zij dragen zorg voor het tijdig inleveren en bespreken van de 
groepsanalyses met de leerkrachten. Zij hebben supervisie over het maken, 
uitvoeren en evalueren van de groepsplannen, plannen van aanpak, 
meerpresteerdersplannen en OPP’s.                                                                                                                                           
De interne leerlingbegeleiding is een belangrijk onderdeel van hun taak. Tot hun 
taak behoort het ondersteunen en begeleiden van leerkrachten met het bieden van 
de juiste zorg aan leerlingen. Indien nodig ondersteunen zij leerkrachten bij 
oudergesprekken, aanvraag onderzoeken en incidenteel bij het individueel 
begeleiden van leerlingen. Zij beheren de orthotheek. Zij onderhouden de externe 
contacten met diverse instanties.  
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Hoofdstuk 8 Organisatie  
8.1 Werken in groepen en bouwen 
De leerjaren zijn verdeeld in drie bouwen: onderbouw groep 1-2-3-4, bovenbouw 
groep 5-6-7-8 en de Omniogroepen. Er zijn van alle leerjaren minstens 2 
parallelgroepen m.u.v. Omnio. 
 

8.2 Directievoering 
De directeur is eindverantwoordelijke binnen de schoolorganisatie. Hij draagt 
tevens zorg voor de verdeling van taken. De directie bestaat uit de directeur en een 
waarnemend directeur. Zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling in de hele 
organisatie. Er is een verdeling van taken gemaakt. Bij afwezigheid worden de 
werkzaamheden van de directeur waargenomen door een waarnemend directeur. 
De directie vormt  samen met de bouwleiders en interne begeleiders het 
managementteam. 
 

8.3 Coördinatie binnen de school  
Het personeel van de school is samengesteld uit de schoolleiding, het 
onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. In totaal zijn er ruim 
achtentwintig groepsleerkrachten. Er zijn drie bouwleiders: één voor de onderbouw 
(groep 1t/m 4) één voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) en één voor de groepen 
hoogbegaafden (groep 3 t/m 8). Zij geven leiding aan de afstemming van het 
onderwijs in de onder-, midden- en in de bovenbouw. De IB-ers vormen samen met 
de directeur het ‘zorgteam’. 
 

8.4 Overleggen (management team, teamvergadering et c) 
Er is maandelijks een cyclus van teamvergadering-bouwvergadering en 
managementoverleg, Daarnaast is er maandelijks een deel van de 
bouwvergadering een “werkdeel”. Hierin werken collega’s samen aan de 
voorbereiding en ontwikkeling van hun onderwijsaanbod. Er zijn ook overleggen op 
Spil niveau: MT overleg, gebruikersoverleg en Spilzorg. Daarnaast zijn er 
incidenteel overleggen vanuit de verschillende werkgroepen. 
 

8.5 Besluitvorming 
Besluiten worden genomen op basis van consensus dat wil zeggen dat indien 
niemand principiële bezwaren heeft, het voorstel is aangenomen. De tijd voor het 
nemen van een besluit is daarbij van essentieel belang. Het regelmatig 
doorspreken van belangen die aan het te nemen besluit vastzitten en de 
consequenties die het heeft voor de school als organisatie kan vaak de vorming 
van een besluit op bredere basis laten rusten. Tot stemming wordt alleen in zeer 
uitzonderlijke gevallen ( ter beoordeling aan de directeur ) overgegaan. 

Voorgenomen besluiten van het team die advies, dan wel instemming van de MR 
behoeven, worden overeenkomstig het MR reglement aan deze raad voorgelegd. 

Ieder teamlid is verantwoordelijk voor zijn/haar taken zoals beschreven in de 
taakomschrijving en ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van besluiten die 
genomen zijn. Van eenieder wordt verwacht dat er kritisch gekeken wordt naar een 
goed verloop van ….. Als collega mag en kan men elkaar hierop aanspreken. 
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Indien een besluit in de praktijk een andere uitwerking heeft dan verwacht, kan de 
directeur besluiten het opnieuw te agenderen met adviezen en voorstellen tot 
aanpassing. 

Waar nodig komen genomen besluiten voor evaluatie terug in de vergadering 
volgens een van tevoren afgesproken tijdpad.                                                                         

8.6 Oudercontacten 
Het meedenken en meebeslissen door ouders is op onze school verder geregeld 
via de oudervereniging (OV) en klankbordgroep. De taken en bevoegdheden zijn 
beschreven in het OV-reglement en reglement klankbordgroep. De OV en 
klankbordgroep vergaderen 1 maal per 6 weken.                                                                                                                                                                                                                       
Gedurende het schooljaar is er een individueel kennismakingsgesprek met de 
ouders en twee keer een rapportronde. De ouders worden geïnformeerd over de 
ontwikkeling van hun kind en er is een keer een verplicht oudergesprek en een 
keer een vrijwillig oudergesprek aan gekoppeld. In groep 7 en 8 krijgen de ouders 
adviesgesprekken voortgezet onderwijs. 

8.7 Medezeggenschap 
De inspraak en medezeggenschap van leraren en ouders is geregeld in het 
Reglement voor de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit 8 
personen evenredig verdeeld over personeelsleden en ouderleden. De taken zijn 
beschreven in het MR-reglement. De MR vergadert ongeveer 6 maal per jaar. 
De inspraak van ouders is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR) en de 
oudervereniging (OV). Deze raden vertegenwoordigen de ouders. Voorgenomen 
besluiten van het team die advies, dan wel instemming van de MR behoeven, 
worden overeenkomstig het MR reglement aan deze raad voorgelegd. De MR geeft 
instemming met of advies over voorgenomen besluiten van het bestuur of van de 
schoolleiding. Hiervoor wordt regelmatig overleg gevoerd in de MR met de 
personeelsgeleding en indien gewenst met de directeur.   
                                                    

8.8 Communicatie en informatie 
We hechten aan korte, snelle communicatielijnen.                                                                                         
Personeel wordt per mail op de hoogte gehouden van voor hen relevante 
informatie. Zaken die mondelinge toelichting behoeven, worden tijdens een 
bouwvergadering, teamvergadering  of studiedag geagendeerd. 
Zowel vanuit de bouw als vanuit het directie- en/of managementoverleg kunnen 
voorstellen worden aangedragen. Ook kan elk personeelslid individueel zaken naar 
voren brengen.  
Onderwerpen van individuele aard over een kind wordt persoonlijk met de ouders 
besproken. In eerste instantie door de groepsleerkracht, maar mocht het nodig zijn 
kan de intern begeleider optreden als intermediair. Mocht dit niet tot het gewenste 
resultaat leiden voor een van de partijen is er een vervolggesprek samen met de 
directeur. De communicatiemiddelen die gebruikt worden, staan vermeld in de 
schoolgids. 
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Hoofdstuk 9 Personeelsbeleid  

9.1 Kaders personeelsbeleid 
 
Personeelsbeleid kan niet los worden gezien van het kwaliteitsbeleid van de 
school. De kwaliteit van de school hangt immers niet alleen af van het primaire 
proces, maar ook van het gevoerde personeelsbeleid. Integraal personeelsbeleid 
ontstaat niet van vandaag op morgen. De toepassing van instrumenten als POP 
(persoonlijke ontwikkelingsplannen), functionerings- en beoordelingsgesprekken en 
de ontwikkeling van een nieuw functiebouwwerk, dat meer ruimte biedt aan 
functiedifferentiatie en carrièreperspectieven, als ook het faciliteren van 
talentontwikkeling, vragen naast tijd en zorgvuldigheid ook voorbereiding en 
scholing van schoolleiding en team.  
Binnen de SALTO-scholen richten we ons op het ontwikkelen van Integraal 
personeelsbeleid: het in onderlinge samenhang inzetten van de verschillende 
instrumenten. 

9.2 Integraal personeelsbeleid 
 
Onze school wil met het te voeren personeelsbeleid de doelen van de school zo 
optimaal mogelijk verwezenlijken en daartoe het functioneren van het personeel en 
hun welbevinden in de werksituatie bevorderen. 
 
Integraal personeelsbeleid (IPB) heeft tot doel het systematisch afstemmen van de 
organisatiedoelen op de motieven en ambities van medewerkers. Voor onze school 
betekent dit dat IPB een bijdrage zal leveren aan het proces van verbetering en 
borging van de kwaliteit van onderwijs aan de leerlingen en daarmee aan de 
doelen van de school. De uitwerking van de Wet BIO is een onderdeel van het 
integraal personeelsbeleid.  
 
Op bovenschools niveau vindt een stapsgewijze ontwikkeling en implementatie van 
het personeelsbeleid plaats dat geldend is voor alle medewerkers van SALTO. 
Hierin is onder andere een gesprekkencyclus vorm gegeven die voor iedere 
medewerker van onze school het recht op elk jaar een gesprek over het 
functioneren en welbevinden borgt. Een ander onderdeel van het IPB is het beleid 
voor talentontwikkeling. Middels de SALTO-academie, waarin opleidingen en 
trainingen worden aangeboden, kunnen alle medewerkers werken aan hun 
bekwaamheidsdossier en duurzame inzetbaarheid. 
 
In het kader van IPB is op bovenschools niveau een groot aantal procedures en 
instrumenten ontwikkeld. Deze zijn onderdeel van het IPB voor de SALTO-scholen. 
Hieronder vallen o.a. de volgende onderwerpen: 
 

1. Organisatie, functies en taken: organisatiestructuur, communicatie en 
informatie,  jaarverslag, functieboek  

2. Arbeidsduur en formatiebeleid: taakbeleid, werktijden, evenredige verdeling 
van mannelijke en vrouwelijke schoolleiders, formatiebeleid  

3. Vergoeding en financiële regelingen: fraudebeleid, werkkostenregeling 
4. Professionele ontwikkeling en scholing: mobiliteit, talentontwikkelingsbeleid, 

gesprekkencyclus, functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, persoonlijk 
ontwikkelingsplan, portfolio/bekwaamheidsdossier, de SALTO-academie 

5. Werkgelegenheid, in- en externe mobiliteit, werving en selectie  
6. Overige rechten en plichten: arbobeleid, verzuimbeleid, klachtenprocedure 
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9.3 Functiegebouw 
 
In het functiebouwhuis staat de inhoud van de verschillende functies beschreven. 
Dit is in overeenstemming met de GMR vastgesteld. 
Directeur   De directeur en de Wnd-directeur vormen samen de 

directie van de school. De directeur is 
eindverantwoordelijke voor alle zaken op school. De 
taakverdeling tussen beiden is beschreven in het 
document ‘ taakverdeling directie ‘. Indien nodig vindt 
actualisatie plaats. De directeur is volledig ambulant. 

Waarnemend -directeur  

Bouwcoördinator  Onze school heeft 3 bouwcoördinatoren die elk de 
leiding hebben over een bouw en die maximaal 1/2 dag 
vrij geroosterd zijn van lesgevende taken. De 
taakverdeling is beschreven in het document ‘ taken 
bouwcoördinator ‘.Indien nodig vindt actualisatie plaats. 

IB-ers Onze school kent 2 IB-ers die elk gekoppeld zijn aan een 
bouw. ‘. De taakverdeling/omschrijving is beschreven in 
het document ‘ taken IB-ers ‘.Indien nodig vindt 
actualisatie plaats. 

ICT Onze school kent 1 ICT-er. 2 uur per week vrij 
geroosterd. 

Onderwijsassistentes  Ter ondersteuning van de leerkrachten in de groep is er 
aan elke kleutergroep en groep 3  een 
onderwijsassistent toegevoegd.  

Administratie:  Voor de administratieve ondersteuning is ’n MOA-
medewerker ( PT ) op school werkzaam. Haar 
belangrijkste taken zijn het voeren van de leerling- en 
financiële administratie.  

OOP:  Het beheer van basisschool ‘t Karregat is in handen van 
2 conciërges die op de loonlijst van school staan.  

Bevoegd gezag:  SALTO Odysseuslaan 2, 5631JM Eindhoven 

Bestuursmodel:  SALTO werkt met een toezichthoudend bestuur op 
afstand en een College van Bestuur (CvB). De hoofdtaak 
van het CvB is het initiëren, faciliteren, monitoren en 
controleren. 

Medezeggenschap en 
ouderparticipatie: 

De inspraak en medezeggenschap van leraren en 
ouders is geregeld in het Reglement voor de 
medezeggenschapsraad. (MR) Deze raad bestaat uit 8 
personen evenredig verdeeld over personeelsleden en 
ouderleden. De taken zijn beschreven in het MR-
reglement. De MR vergadert 6 maal per jaar. 
Salto heeft een GMR, waarin afgevaardigden van MR 
zitting heeft. De leden worden gekozen. 

Het meedenken door ouders is op onze school verder 
geregeld via de oudervereniging. (OV), De taken en 
bevoegdheden zijn beschreven in het OV-reglement. De 
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OV vergadert 1 maal per 6 weken. Op dit moment 
functioneert er ook een klankbordgroep voor de ouders 
van Omnio. Dit orgaan moet in de komende vier jaar 
verder ontwikkeld worden. 

 
 
Op onze school werkt met ingang van de schoolplanperiode 23,5FTE. Dit is als 
volgt verdeeld: 
LA 18,7 FTE  
LB  2,5 FTE 
LC  0 FTE 
 
OOP  3,03 FTE (bestaande uit de functies: onderwijsassistent, conciërge en 
administratief medewerker) 
Directie 0,82 FTE 
 
Op onze school is de verdeling tussen mannelijk en vrouwelijke medewerkers 7 : 
21. Onze school streeft naar een evenredige verdeling tussen mannen en vrouwen. 
Dit doen wij door bij vacatures mannen nadrukkelijk uit te nodigen om te 
solliciteren. 

9.4 Werving en selectie, benoeming 
 
SALTO heeft beleid vastgesteld op het gebied van werving en selectie. Hierdoor 
werken alle SALTO-scholen volgens een zelfde procedure. Dit beleid sluit aan bij 
de NVP Sollicitatiecode, waarin basisregels beschreven staan die organisaties en 
sollicitanten volgens de NVP (Nederlandse Vereniging voor P&O) in acht behoren 
te nemen bij werving en selectie. In dit beleid staat onder andere vermeld wat de 
doorlooptijd is en de wijze waarop de vacatures worden bekend gemaakt. 

9.5 Taakbeleid 
 
Het taakbeleid binnen de scholen wordt ingegeven door de cao. Er is binnen 
SALTO sprake van het basismodel. Dit betekent dat de lesuren of 
lesgebonden/behandeltaken op jaarbasis maximaal 930 uur bedragen (deeltijders 
naar rato). Hierop kan een uitzondering worden gemaakt indien de werkgever in 
onderling overleg en met instemming van de werknemer meer dan 930 lesuren of 
lesgebonden/behandeltaken overeenkomen, binnen de maximale werktijd van 
1659 uur. Deze overeenkomst wordt jaarlijks herzien. Over de overige 
werkzaamheden (naast de lesgebonden/behandeltaken) zijn op onze school 
afspraken gemaakt. 

9.6 Gesprekscyclus 
 

Het doel van de gesprekscyclus is het faciliteren van medewerkers bij het behalen 
van overeengekomen taakstellingen en het volgen en stimuleren van de functionele 
en persoonlijke ontwikkeling. Hiermee sluit de gesprekscyclus aan op de missie 
“De basis om te leren voor het leven” en visie “Samen Actief Leren Talenten 
Ontwikkelen” van SALTO. SALTO hecht waarde aan de individuele ontwikkeling 
van medewerkers tot zelfstandige professionals, in een lerende context. 
 
De medewerker heeft zelf een actieve rol in de cyclus, onder andere door: het 
benoemen van zijn/haar persoonlijke en functionele ontwikkeling (wat zijn mijn 
talenten, het verdiepen en verbreden van kennis en vaardigheden), het 
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optimaliseren van het functioneren (ook door samenwerking) en het wegen van het 
resultaat. 
 
De gesprekscyclus kent twee soorten formele gesprekken: het 
functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. Ieder jaar heeft de medewerker 
minimaal één formeel gesprek. Naast de formele gesprekken kunnen ook 
tussentijdse gesprekken ingepland worden, zoals het plannings- en het 
voortgangsgesprek. De gesprekscyclus van SALTO staat verwoord in het 
“Handboek Functioneringsgesprek, B&B: Beoordelen en Belonen”. 

9.7 Ontwikkeling medewerkers en scholingsbeleid 
 
Alle medewerkers hebben recht op een traject talentontwikkeling, waarbij ook de 
cao PO gevolgd wordt met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid. Om talent te 
ontwikkelen en te behouden, heeft SALTO een academie opgericht waar 
medewerkers zich individueel voor cursussen in kunnen schrijven en gezamenlijk 
kunnen volgen. De SALTO-academie is opgestart in september 2015 en zal de 
komende jaren verder uitgebreid en doorontwikkeld worden. Daarnaast kunnen 
medewerkers zich ook op andere wijze blijven ontwikkelen en bekwamen. 
Afspraken hierover worden op school gemaakt en in de gesprekscyclus vastgelegd. 
 
Naast individuele ontwikkeling, ontwikkelt het team zich ook. In dit schoolplan staat 
beschreven welke punten de komende jaren de aandacht hebben binnen onze 
school. Om deze ontwikkeling goed te laten verlopen en te borgen, staat de 
komende jaren de volgende scholing gepland:  
* Ontwikkeling van rekenonderwijs en didactische vaardigheden leerkrachten 
* Ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden met betrekking tot het omgaan met 
gedragsproblematieken 
* Doorgaande lijn in de voor- en vroegschool en het verhogen van de 
ouderbetrokkenheid 
* Het voeren van een ontwikkelingsgericht gesprek met een leerling. De realisatie 
hiervan vormgeven in het groepsplan vanuit de cyclus HGW. 
* Ontwikkeling van ICT vaardigheden leerkrachten 
* Ter voorbereiding ontwikkeling digitale methode (Exova en Rekentuin) 
* Verhogen van leerkrachtvaardigheden met betrekking tot het lesgeven aan meer- 
en hoogbegaafde leerlingen 
* Individuele ontwikkeltrajecten. 
 
Met betrekking tot het volgen van scholing door leerkrachten is er een prioritering 
op schoolniveau:                                                                                                                                          
* schoolontwikkeling op teamniveau                                                                                                                                 
* functie gerelateerde scholing                                                                                                                                      
* scholing vanwege een toegevoegd resultaatgebied vanuit de functiemix                                                                                                  
* persoonlijke ontwikkeling                                                                                                                                             
 
Dit wordt jaarlijks in het scholingsplan vastgelegd en bevat de volgende 
onderdelen:                           
* de gebieden waarop geschoold wordt ( bestuurs- en /of school gebonden 
speerpunten).                                         
* de personen die aan de scholing deelnemen                                                                                                  
* de effecten die van de scholing verwacht worden op het niveau van de school en 
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van de individuele medewerker                                                                                                                                                                            
* door wie de scholing wordt verzorgd en waar deze wordt gegeven                                                             
* een begroting van de kosten                                                                                                                                
* de wijze waarop geëvalueerd wordt. 
 

9.8 Bekwaamheid 
 
Na het behalen van het diploma is de leerkracht formeel bevoegd om les te geven. 
SALTO stimuleert medewerkers om “een leven lang te leren”, zodat zij hun 
bekwaamheid altijd up to date houden. Hiervoor heeft SALTO de gesprekscyclus 
en de SALTO-academie ingericht en wordt de ontwikkeling van talent gestimuleerd 
en geborgd. Hiermee anticipeert SALTO nu al op de invoering van het 
lerarenregister, wat naar verwachting in 2018 verplicht zal zijn. Dan zal iedere 
leerkracht zich moeten hebben ingeschreven en jaarlijks moeten verantwoorden 
dat hij/zij voldoende schoolt om bekwaam te blijven.  

9.9 Verzuimbeleid 
 
Door actief preventiebeleid proberen we binnen de school ziekteverzuim te 
voorkomen. Mocht het toch zo zijn dat een medewerker ziek wordt, is er actief 
beleid en begeleiding om dit voor de medewerker en de school zorgvuldig en 
effectief te begeleiden. Hiertoe hebben de scholen een overeenkomst met een 
Arbodienst via welke we een verzuimcoach en de bedrijfsarts inzetten en eventueel 
andere expertise kunnen betrekken. De afgelopen jaren heeft dit zich effectief 
bewezen. Het gemiddelde verzuim binnen SALTO ligt nu op een normale waarde 
binnen de sector. 

9.9 Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de  
schoolleiding 
 
SALTO streeft naar een evenredige verdeling van mannelijke en vrouwelijke 
schoolleiders. Met ingang van dit schoolplan is het percentage vrouwen op 
directiefuncties 51%. SALTO heeft op bestuursniveau de aandacht voor dit 
onderwerp, zodat het streefpercentage van minimaal 50% gehandhaafd blijft. 
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Hoofdstuk 10 Financieel beleid  

10.1 Bronnen bekostiging  

 Middelen vanuit het Rijk 

Scholen zijn organisaties die volledig worden gesubsidieerd door het rijk. Met het 
financieel plan dat een meerjaren perspectief kent van 4 jaar en dat jaarlijks wordt 
bijgesteld, stelt de bestuurder de financiële kaders vast waar binnen het beleid van 
Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs (in vervolg SALTO) wordt uitgevoerd. 
De financiële kaders zijn nodig voor het dragen van de 
bestuurdersverantwoordelijkheid en geven houvast bij investeringsbesluiten. De 
financiële kaders worden weergegeven met gangbare financiële kengetallen en 
hun signaleringsgrenzen. Onderwijsinstellingen die boven de signaleringsgrenzen 
blijven, hebben grotere zekerheid van financiële continuïteit. We streven dus naar 
waarden van kengetallen die op of boven de signaleringsgrenzen van OCW liggen. 

 Overige bronnen van bekostiging  

Naast de reguliere bronnen van inkomsten zijn er ook inkomsten die jaarlijks 
fluctueren. Hieronder vallen voor de school de Spil serviceovereenkomst met 
Korein, de subsidies van de gemeente (Spil regie en coördinatie).  Eén leerkracht 
heeft een lerarenbeurs. Deze inkomsten worden opgenomen in de begroting.                        

10.2 Financiële kaders voor de school 

Onder goed financieel management verstaan we: ‘Het geheel van activiteiten, 
processen en spelregels dat ervoor moet zorgen dat een organisatie de middelen 
zo inzet, dat ze haar doelstellingen behaalt. Financieel management is dus gericht 
op het bereiken van doelen. In het onderwijs is dat het geven van goed onderwijs 
en de continuïteit van de onderwijsinstelling. Een organisatie kan haar doelen 
bereiken door een evenwichtige combinatie van sturing, beheersing en 
verantwoording. De school dient binnen de gegeven kaders te blijven. Op basis van 
3 rapportages wordt in het klantenteam de voortgang van de financiële situatie 
gemonitord. 

10.3 Financieel meerjaren beleid, afgeleid van te v oeren 
strategisch beleid 

We streven ernaar om vooral de middelen in te zetten op beleidsrijke begrotingen 
die door de directies worden opgesteld, teneinde de kwaliteit van onderwijs te 
borgen en te voorzien in de gezamenlijke kaders zoals vastgelegd in het 
strategisch meerjaren beleidskader.  

10.4 Investeringen  

Jaarlijks worden op basis van te houden interne audits en het begrotingsgesprek 
de benodigde investeringen bekeken teneinde deze in de begroting definitief vast 
te stellen. De scholen maken een meerjaren investeringsbegroting om de geplande 
onderwijsontwikkelingen  te realiseren.  
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10.5 Weerstandsvermogen van de school 

De signaleringsgrenzen van het bestuur en de RvT en daarmee het financieel 
toetsingskader van SALTO als totaal zijn bepaald op de issues solvabiliteit, 
liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvermogen, kapitalisatiefactor, bufferliquiditeit en 
personeelslasten/totale baten. De signaleringsgrenzen zijn terug te vinden in het 
vastgestelde financieel plan. 

Als zodanig is er geen sprake van een weerstandsvermogen van de school maar 
van de totale stichting. 

10.6 Sponsoring  

Van sponsoring is sprake als scholen gelden of materiële bijdragen ontvangen die 
niet voortvloeien uit onderwijswetgeving of subsidiëring en binnen schooltijden 
worden ingezet voor de leerlingen. Voorbeelden van sponsoring zijn: ouders die 
extra geld geven, ontvangen bijdragen van een maatschappelijke actie 
(bijvoorbeeld Jantje Beton of Stichting Kinderpostzegels) of een bedrijf dat 
lesmateriaal verstrekt. Scholen kunnen het geld of materiaal dat door sponsoring is 
verkregen, inzetten voor het onderwijs en/of nevenactiviteiten. 

Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige wijze met sponsoring om willen 
gaan, maken we afspraken met de partij die de school wil sponsoren. Hierbij 
worden in ieder geval de volgende voorwaarden voor sponsoring door de school 
besproken: 

- Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en 
onderwijskundige taak en de doelen en uitgangspunten van onze school; 

- Sponsoring bevordert het gezonde gedrag van kinderen en stimuleert een 
gezonde leefstijl; 

- Sponsoring mag niet de objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid 
en onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij 
betrokkenen in gevaar brengen; 

- Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het 
onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de 
kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt; 

- Aan sponsoring nemen we alleen deel als er heldere afspraken gemaakt 
zijn die met alle partijen zijn afgestemd; 

- Voor sponsorgelden hoeven we nooit een tegenprestatie te leveren (als 
dank voor de ontvangen gelden/ materialen) die de vrijheid van het 
onderwijs, de kinderen of de ouders kan beperken. 

Bovengenoemde punten vinden hun basis in het convenant “Scholen voor primair 
en voortgezet onderwijs en Sponsoring 2015-2018”, dat de staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in samenwerking met tien partijen uit het 
onderwijs en het bedrijfsleven heeft opgesteld en door hen is ondertekend. 
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Hoofdstuk 11 Materieel beleid 
11.1 Kaders huisvestingsbeleid 
Vanuit het integraal huisvestingsplan van de gemeente worden de keuzes gemaakt 
voor de komende periode. De samenstelling van dit plan vindt plaats in overleg met 
de verschillende schoolbesturen. Na goedkeuring wordt er een uitwerking van het 
plan in een meerjarenperspectief geplaatst. 
 

11.2 Nieuwbouw, Vernieuwbouw 
’t Karregat is dit schooljaar gestart in een nieuw verbouwde school. De school 
straalt ruimte en transparantie uit. 
 

11.3 Onderhoud 
Er is een meerjarenonderhoudsplan waarin de planning van het onderhoud voor 
het gebouw is opgenomen. Er wordt per jaar uitvoering gegeven aan de geplande 
activiteiten. In het kader van de toekomst van het gebouw worden de geplande 
activiteiten zorgvuldig overwogen alvorens tot uitvoering wordt overgegaan.  
 

11.4 Facilitaire zaken 
Er is SALTObreed een keuze gemaakt voor de uitvoering van de 
schoonmaakwerk-zaamheden door Gom. Daarnaast verzorgt Vendor de sanitaire 
voorzieningen. De komende jaren zal de afweging of zaken bovenschools 
aanbesteed worden of dat er een keuze op schoolniveau gemaakt kan worden, 
steeds in het directeurenoverleg afgestemd worden.  
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Hoofdstuk 12: Bewaking  en verbetering van de kwaliteit van 
het onderwijs 
 
12.1 Onderwijskundig jaarplan 
 

Onderwijskundig 
jaarplan  

 
Jaar 2015-2016 
School  Saltoschool ‘t Karregat 
Schooldirectie Mark van der Bruggen 
Datum  Mei 2015 
 
Inleiding  
 

In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1]  welke 
beleidsterreinen we hebben gescoord (februari 2015), [2]  welke 
vragenlijsten we hebben ingezet (februari 2015), en [3]  wat onze 
voornemens zijn gelet op het deelplan 2015-2016. Daarnaast 
vermelden we [4]  welke activiteiten we nog meer gepland 
hebben, los van het bovenstaande. In ons jaarplan geven we per 
onderdeel aan welke verbeterpunten we hebben gekozen en wat 
we wanneer gaan doen.  

 
[1] Beoordeelde beleidsterreinen (februari 2015)  
 Beleidsterrein  Score 

Directie 
Score Team  Gemiddelde 

score 
1 Contacten met ouders  3,42  RV 3,40 
2 Aanbod  3,29  RV 3,23 
3 Aanbod burgerschap en 

(sociale) integratie 
 3,04  VOLD 3,19 

4 Kwaliteitszorg burgerschap 
en (sociale) integratie 

 2,84  MATIG 3,02 

5 Handelingsgericht werken in 
de groep 

  3,34 

6 Schoolleiding   3,11 VOLD 3,29 
7 Handelingsgericht werken in 

de school 
3,29 (ruim 
voldoende) 

 3,43 

8 Externe contacten (MT) 3,38 (ruim 
voldoende) 

 3,37 

9 Integraal personeelsbeleid 3,42 ruim 
voldoende) 

 3,30 

10 VVE:  De kwaliteit van de 
uitvoering 

 3,73  GOED  3,44 

11 VVE: ontwikkeling, 
begeleiding en zorg 

 3,67  GOED 3.47 

12 VVE: Ouders  3,30  RV 3,20 
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13 VVE: de beleidscontext  2,83  MATIG 3,00 
14 VVE: De condities  3,33  RV 3,43 
15 VVE: Doorgaande lijn  3,57  GOED 2,85 
16 VVE: Kwaliteitszorg  3,75  GOED 3.13 
17 VVE: Opbrengsten  3,00  VOLD 3,36 
18 Opbrengsten (diagnose) Cyclus: jaarlijks bespreken opbrengsten. 
 
 
Gekozen verbeterpunten (globaal)  
 Beleidsterrein –Thema  Gekozen verbeterpunten  
1 Vragenlijsten februari 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
Burgerschap 
 
 
 
 
Handelingsgericht werken 
 
 
 
 

Lln: Inoefenen van gewenst gedrag in de klas en 
actualisering schoolafspraken. Aanbod om pesten via 
Multimedia/Social media te minimaliseren/voorkomen en 
aan te pakken. 
 
 
Ouders: De school vraagt naar de verwachtingen van de 
ouders. 
 
Realiseren van gericht aanbod van burgerschap en 
sociale integratie met aandacht voor gerelateerde 
kerndoelen. 
Burgerschap en integratie in de praktijk brengen en 
beleid vaststellen en vastleggen. 
 
Verder uitbouwen en optimaliseren van groepsplan 
rekenen. 
Afspraken en inzet van groepsoverzicht en cyclus HGW 
borgen. 

   
2 [3]  Schoolplan, deelplan 15-

16 
Exova: 
Realiseren gericht aanbod op rekengebied. 
Exova in de praktijk brengen en beleid vaststellen en 
vastleggen. 

   
3 [4]  Divers  Gezond in beweging:  

Activiteitenplan opstellen Salto gezond in beweging. 
Behalen vignet  “Gezonde school” voor het thema 
bewegen. 
Inzet van vakdocenten voor 1 gymles per groep per 
week. 
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Uitwerking van de verbeterpunten per beleidsterrein – thema – 

aspect  
Beleidsterrein  Leerlingen sociale veiligheid  
Aanleiding (waarom) Vanuit het ministerie is er aandacht voor preventie van pesten. 

Een basisschool moet de sociale veiligheid meten en actie 
ondernemen om deze, waar nodig, te verbeteren en optimaliseren. 
Vanuit de vragenlijst sociale veiligheid (WMK) afgenomen in februari, 
blijkt dat kinderen zich prettig voelen op ‘t Karregat. De punten die 
ter verbetering worden aangedragen zijn: het oefenen van gedrag in 
de klas en preventie van pesten via multimedia. 

Verbeterpunt (wat)  Educatie multimedia/ preventie pesten via multimedia 
Inoefenen gedrag in de groepen 

Gewenste situatie 
(doel)  

Aanbod/educatie omgaan met multimedia bovenbouwgroepen 
In elke groep worden gedragsverwachtingen geoefend 

Activiteiten (hoe) Werkgroep sociale veiligheid brengt samen met de leerkrachten in 
kaart in welk opzicht de huidige methode al voldoet aan het 
inoefenen van gedrag en wat er ontbreekt en in welk leerjaar. 
Vervolgstappen worden daarna bepaald. 
 
Vanuit de bibliotheek doet de school mee aan het project Multimedia. 
De bovenbouwleerkrachten en werkgroep sociale veiligheid 
oriënteren zich op een mogelijk aanbod en doorgaande lijn 
vaardigheden multimedia. 

Betrokkenen  Team, werkgroep social media 
Periode (wanneer)  Augustus 2015 – juni 2016 
Eigenaar (wie) Directie en werkgroep 
Kosten €500,00 (begroot) 
Evaluatie (wanneer) Juni 2016 
Borging (hoe) Opstellen verbeterplan inoefenen gewenst gedrag 

Doorgaande lijn en aanbod vaststellen multimedia bovenbouw 
 
Beleidsterrein  Burgerschap en (sociale) integratie  
Aanleiding (waarom) Vanuit de QuickScan WMK blijkt dat het onderwijs in burgerschap en 

(sociale) integratie explicieter in beleid omschreven moet worden. 
Daarnaast moeten de activiteiten en het aanbod in beeld gebracht 
worden. Er wordt veel gedaan, maar staat nog niet goed 
omschreven. 

Verbeterpunt (wat)  Kwaliteitszorg burgerschap en (sociale) integratie 
Gewenste situatie 
(doel)  

Visie op burgerschap en integratie vaststellen. 
Aanbod realiseren, concretiseren en planmatigheid aanbrengen in 
bevordering burgerschap en integratie. 

Activiteiten (hoe) Visie beschrijven 
In beeld brengen welk aanbod er reeds gerealiseerd wordt en 
vaststellen. Naar aanleiding van de bevindingen waar nodig het 
aanbod uitbreiden. 

Betrokkenen  Team 
Periode (wanneer)  augustus 2015 – juli 2016 
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Eigenaar (wie) Directie en teamleden 
Kosten € 0,00 
Evaluatie (wanneer) Juni 2016 
Borging (hoe) Vastleggen beleid burgerschap en integratie koppelt aan directe 

activiteiten en aanbod in de school. 
 
Gekozen 
verbetertraject 

Techniek  

Aanleiding Doordat Jeugd en Beroep is gestopt met het verhuur van de 
techniekkisten is het noodzaak om een alternatief in te gaan zetten. 
Vanuit visie en doelen zal een beleidsplan worden opgesteld en zal 
een doorgaande lijn techniek worden opgesteld. 

Verbeterpunt (wat)  Voorbereidingsjaar beleidsplan 
Gewenste situatie 
(doel)  

Realiseren van beleidsplan gericht op een doorgaande lijn van 
techniekonderwijs gericht op de kerndoelen van techniekonderwijs. 

Activiteiten (hoe) Inzet begeleiding van de techniekcoach 
Jaarplanning met techniekmiddagen. 
Opstellen van beleid en een  concrete vertaalslag maken onder 
begeleiding van Techniek en ik. 

Betrokkenen  Directie, techniekcoördinatoren, techniekcoach, team  
Periode (wanneer)  Augustus 2015 – juli 2016 
Eigenaar (wie) Directie en techniekcoördinatoren 
Kosten - 
Evaluatie (wanneer) Juli 2016 
Borging (hoe) Vastleggen beleid  

Technieklessen/voorbereiding techniekmiddagen vaststellen. 
Eventueel aanschaf methodiek/materialen. 

 
Gekozen 
verbetertraject 

Rekenen  

Aanleiding De afgelopen twee jaar hebben we ingezet op het vergroten van de 
opbrengsten bij rekenen en de vaardigheden van de leerkrachten. 
Uiteindelijk willen we een doorgaande lijn met handelingsgericht 
werken die aansluit bij het niveau van de leerling 

Verbeterpunt (wat)  Handelingsgericht werken. 
Gewenste situatie 
(doel)  

Er is een doorlopende leerlijn en aanpak voor het rekenonderwijs 
met handelingsgericht werken  

Activiteiten (hoe) Begeleiding gericht op coaching van de leerkrachten. 
Betrokkenen  Team 
Periode (wanneer)  Augustus 2015 - juli 2016 
Eigenaar (wie) Directie- rekencoördinatoren-team 
Kosten € 9000.  
Evaluatie (wanneer) Juni 2016 
Borging (hoe) Vastleggen van de ontworpen lessen. 

Aanpak en planning is reeds beschreven. 
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Gekozen 
verbetertraject 

Taalmethode  

Aanleiding (waarom) De huidige methode voldoet niet meer aan onze wensen/eisen. 
De methode is bovendien vanaf schooljaar 2016-2017 niet meer 
leverbaar.  

Verbeterpunt (wat)  Vervanging huidige methode Taal actief 
Gewenste situatie 
(doel)  

Na het keuzetraject van aankomend schooljaar kan er in het 
schooljaar 2016-2017 worden gestart met een nieuwe methode 
(implementatiejaar). Hiermee willen we realiseren dat het onderwijs 
in taal een nieuwe impuls krijgt met aandacht voor betrokkenheid 
van de leerlingen, kerndoelen en visie, mogelijkheid voor 
differentiatie en afgestemd op de visie van de school. 

Activiteiten (hoe) Keuzetraject nieuwe methode doorlopen met aandacht voor: 
- criteria opstellen voor taal onderwijs, 
- informatie vergaren over ontwikkelingen en inzichten. 
- kennismaken met de mogelijkheden (methoden) tijdens boven-  + 
middenbouwvergaderingen.  

Betrokkenen  directie, bouwleiders middenbouw en bovenbouw, team 
Periode (wanneer)  September 2015 – mei 2016 
Eigenaar (wie) Directie, bouwleiders 
Kosten Afhankelijk van aanschaf nieuwe methode 
Evaluatie (wanneer) Juni 2016 
Borging (hoe) Implementatiejaar 2016-2017  
 
 
Gekozen 
verbeterpunt 

Gezond in  beweging  

Aanleiding (waarom) In het Plan van Aanpak van de werkgroep “Salto gezond in 
beweging” staat dat Salto actief wil bijdragen aan de bewustwording 
van leerlingen ten aanzien van de kracht van sport, het belang van 
voldoende beweging en gezonde voeding (Bijkerk;Edufit, Projectplan 
‘Salto gezond in beweging, januari 2015).  
Het eerste deelproject is “meer en beter bewegingsonderwijs”. 
 

Verbeterpunt (wat)  Meer bewegingsonderwijs  
Opstellen van een activiteitenplan Salto.  
Behalen van certificaat bewegen. 

Gewenste situatie 
(doel)  

Kinderen krijgen meer bewegingsonderwijs. 
Salto, onze school, wil bijdragen aan de bewustwording van 
leerlingen ten aanzien van de kracht van sport, het belang van 
voldoende beweging en gezonde voeding. 
Uitgangspunten Projectplan  (2015): 
Bewegingsonderwijs: 
- Van groep 1 – 8  
- 1 uur per week door een vakleerkracht, 1 uur per week door een 

bevoegde leerkracht met een passie voor bewegingsonderwijs  
- Werkend vanuit een helder schoolwerkplan / methodiek  
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- Met duidelijke leerlijnen met uitgewerkte lessen  
- Naast de traditionele activiteiten is er ruimte voor (nieuwe) 

activiteiten die de leerlingen voorbereiden op levenslang sporten  
- Leerlingen worden gevolgd in hun motorische ontwikkeling met 

behulp van een leerlingvolgsysteem  
- Indien mogelijk wordt er gebruik gemaakt van ICT tijdens de 

gymlessen om de leerlingen instructie te geven en om hun 
bewust te maken van minder effectieve bewegingen.  

Activiteiten (hoe) Inzet van vakdocenten voor 1 gymles per groep per week. 
Betrokkenen  Directie, team 
Periode (wanneer)  Augustus 2015 – juli 2016 
Eigenaar (wie) Directie (salto) – sportcoördinator 
Kosten Subsidie is aangevraagd. 
Evaluatie (wanneer) Juni 2016 
Borging (hoe) Transfer van SALTObeleid Gezond in Beweging naar beleid ‘t 

Karregat. 
 
Te volgen scholing 2015 -2016 
 Wat? Wie? Wanneer?  Kosten?  
1 Ontwikkelen 

Rekenonderwijs 
Leerkrachten  5 x 2 uur een 

studiebijeenkomst 
+ overleg coördinator 

€ 9000,00 

2 Basisontwikkeling Onderwijassistent 5 x 2 uur een 
studiebijeenkomst 
+ overleg VVE 
coördinator 

€ 500,00 

3 Voortgezet 
hoogbegaafde expert 

Leerkracht  € 5000,00 

4 Hoogbegaafde expert Leerkracht  € 2500,00 
5 Middenmanagement Bouwcoördinator  € 2500,00 

6 Opleiding gym Leerkracht  € 2500,00 

7 Opleiding Exova Leerkrachten 3 woensdagen x 3 uur  

8 BHV Leerkrachten + 
conciërge   

2 
herhalingsbijeenkomsten 

€ 500,00 
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Geplande vragenlijsten [februari 2016]  
 Vragenlijst  Wanneer 

uitvoeren 
Eigenaar  Uitslagen 

bespreken  
Wie – Wanneer? 

1 Oudertevredenheid November 2015 Directie Jan 2016 
2 Leerlingtevredenheid November 2015 Directie Jan 2016 
3 leerkrachttevredenheid November 2015 Directie Jan 2016 
 
Beleidsterreinen die we gaan beoordelen (evalueren)  [februari 2016]  
 Beleidsterrein  Directie  Team  Anderen  
1 HGW op schoolniveau  X   
2 HGW in de groep  X  
3 Zorg en begeleiding  X  
4 Afstemming  X  
5 Schoolklimaat  X  
6 Beroepshouding  X  
7 Beleidsterreinen VVE X X X (Korein) 
 
Algemene werkzaamheden  
 Wat? Wie? Wanneer?  Kosten?  
1 Opstellen jaarverslag 2015-

2016 
Directie Juni 2016  

2 Opstellen onderwijskundig 
jaarplan 2016-2017 

Directie  Juni 2016  

3     
 

12.2 Meerjarenplanning 
 

Onderwijskundig 

meerjarenplan 
 

Jaar 2015-2019 

School  Saltoschool ‘t Karregat 

Schooldirectie Mark van der Bruggen 

Datum  Oktober 2015 

 

Inleiding  

 

 

In ons meerjarenplan 2016-2020 geven we aan  

 [1] welke beleidsterreinen we scoren  en vragenlijsten we 

inzetten om de kwaliteit te meten,  

[2] welke methoden we mogelijk zullen vervangen en welke 

leermiddelen aangeschaft zullen worden. 
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2. Investering in methoden en leermiddelen 

Methoden Doelstelling Planning Actiepunten 

en activiteiten 

begroting 

2016 

Taalactief 

Vanuit visie komen we 

tot een keuze voor een 

nieuwe methode of 

aanpak. 

Informatiefase: 

juni 2015 

Opstartfase: 

augustus 2015 

Implementatiefase: 

augustus 2016 

Borgingfase: juni 

2017 

Coördinatie: 

stuurgroep 

Bewaking: midden- 

en 

bovenbouwleider 

1.samenstellen       

2. Planning 

keuzetraject                  

3. 

uitprobeerfase                   

 4. keuze                                    

5. MR 

informeren                          

6. Plan voor 

implementatie 

opstellen.                                  

7. Vastleggen 

afspraken 

€ 13000 

Ontwikkelings-

materiaal 

kleuters  

2016-2019 

Vervangen en up-to-

date houden van de 

ontwikkelingsmaterialen 

voor de kleutergroepen. 

Per jaar (2016 t/m 

2019) wordt er 

materiaal 

vervangen. 

De onderbouw-

leerkrachten, 

bouwleider en 

directie overleggen 

over keuzes. 

Coördinatie: 

onderbouwleider 

Bewaking: adjunct 

directeur 

1.prioriteiten 

lijst opstellen. 

2. keuze 

materiaal 

3 aanschaf 

materiaal. 

€ 2500 

 

Technisch 

lezen 

2017 

Afgestemd op onze visie 

kan er een nieuwe) 

worden ingevoerd. 

Informatiefase: 

juni 2016 

Opstartfase: 

augustus 2016 

Implementatiefase: 

augustus 2017 

Borgingfase: juni 

2017 

Coördinatie: 

stuurgroep 

Bewaking: midden- 

en 

bovenbouwleider 

1. stuurgroep 

samenstellen       

2. planning 

keuzetraject                  

3. 

uitprobeerfase                    

4. keuze                                    

5. MR 

informeren                         

6. Plan voor 

implementatie 

opstellen.                                  

7. Vastleggen 

afspraken 

€ 12000 

Aardrijkskunde 

2018 

Afgestemd op onze visie 

kan er een nieuwe 

aardrijkskunde methode 

worden ingevoerd. 

Informatiefase: 

juni 2016 

Opstartfase: 

augustus 2016 

Implementatiefase: 

augustus 2017 

Borgingfase: juni 

2017 

Coördinatie: 

stuurgroep 

Bewaking: midden- 

en 

1. stuurgroep 

samenstellen       

2. Planning 

keuzetraject                  

3. 

uitprobeerfase                   

 4. keuze                                    

5. MR 

informeren                          

6. Plan voor 

implementatie 

opstellen.                                  

€ 2000 
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bovenbouwleider 7. Vastleggen 

afspraken 

Scoolmates 

2018 

Aanschaf ict-middelen 

ter bevordering van ict-

onderwijs. 

De ICT-

coördinatoren 

schaffen 

Scoolmates aan. 

Coördinatie: ICT-

coördinator 

Bewaking: directie 

Aanschaf van 

12 Scoolmates 

 

€ 6000 

Touchscreen 

en desktop 

2016-2019 

 Vervanging 

desktop/laptop zodat 

deze gebruikt kan 

worden voor flexibele 

werkplek 

De ICT-

coördinatoren 

bekijken of en 

welke 

touchscreens 

vervangen moeten 

worden. 

Coördinatie: ICT-

coördinator 

Bewaking: directie 

Inventariseren 

of borden 

vervangen  

moeten 

worden en tot 

aanschaf 

overgaan. 

4 borden in 

2018 en 2 

borden in 

2019 

Touchscreen: 

2016:  

€ 3500 

 

Desktop 

2016: €9000 

2017: €9000 

2018: €9000 

2019: €9000 

tablets 

2018 

Aanschaf ict-middelen 

ter bevordering van ict-

onderwijs. 

De ICT-

coördinatoren 

schaffen i-

pads/tablets aan. 

Keuze maken 

welke tablets  

worden 

aangeschaft (8 

stuks) 

 

€ 4000 

     

Geschiedenis 

2018 

Vanuit visie komen we 

tot een keuze voor een 

nieuwe geschiedenis 

methode 

Informatiefase: 

juni 2017 

Opstartfase: 

augustus 2017 

Implementatiefase: 

augustus 2018 

Borgingfase: juni 

2019 

Coördinatie: 

bovenbouwleider 

Bewaking: directie 

1.samenstellen       

2. Planning 

keuzetraject                  

3. 

uitprobeerfase                    

4. keuze                                    

5. MR 

informeren                          

6. Plan voor 

implementatie 

opstellen.                                   

7. Vastleggen 

afspraken 

€ €3000 
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1. Planning  van de beleidsterreinen schoolplanperiode 2015-2019 
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Bijlagen 
 

Afkortingen: 

MT:   management 

SWOT-analyse: sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen 

WMK:   werken met kwaliteitskaarten 

SOP:   school ondersteuningprofiel 

MR:   medezeggenschapsraad 

OV:   oudervereniging 

VVE:   voor- en vroegschoolse educatie 

OPP:    ontwikkelingsperspectief 

HGW:   handelingsgericht werken 

SPIL-centra:  samenwerking basisschool, kinderopvang, Zuidzorg 

DImodel:  model voor directe instructie 

CITO:   centraal instituut voor toetsontwikkeling 

LOVS:   leerlingvolgsysteem 

SLO:   stichting leerplanontwikkeling 

SBO:   speciaal basisonderwijs 

IPB:   integraal personeelsbeleid 
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IJkpunten voor de basisondersteuning 

 

BELEID [De school voert een helder beleid op het te rrein 
van de leerlingenondersteuning] 
 

De school weet wat de onderwijsbehoeften van haar l eerlingen zijn 
 

De school heeft een expliciete visie op leerlingenondersteuning 
 

De school heeft vastgelegd wat een leerling met onderwijsbehoeften is 
 

De procedures en afspraken over leerlingenondersteuning zijn duidelijk 
 

De inzet van ondersteuningsmiddelen is duidelijk 
 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL [De school heeft haar 
ondersteuningsprofiel vastgesteld] 
 

Het schoolondersteuningsprofiel is na overleg met het team vastgesteld 
 

De MR heeft positief geadviseerd over het schoolondersteuningsprofiel 
 

Het schoolondersteuningsprofiel is actueel 
 

Het schoolondersteuningsprofiel is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids 
en staat op de website van de school 
 

Het schoolondersteuningsprofiel bevat een oordeel over de kwaliteit 
van de basisondersteuning 
 

Het schoolondersteuningsprofiel bevat een beschrijving van het extra aanbod van 
de school aan onderwijs, begeleiding, expertise en voorzieningen 
 

Het schoolondersteuningsprofiel biedt aanknopingspunten voor verdere 
ontwikkeling van de leerlingenondersteuning 
 

EFFECTIVITEIT LEERLINGENONDERSTEUNING [De school be paalt 
jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenonderst euning en past het 
beleid zo nodig aan] 
 

De school evalueert jaarlijks de resultaten van haa r leerlingen 
 

De school evalueert jaarlijks het onderwijsleerproc es 
 

De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten 
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De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerp roces 
 

De school verantwoordt zich aan belanghebbenden ove r de 
gerealiseerde onderwijskwaliteit 
 

De school evalueert jaarlijks de leerlingenondersteuning 
 

De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de ingezette ondersteuningsmiddelen 
 

VEILIGHEID [Leerlingen ontwikkelen zich in een veil ige omgeving] 
 

De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op sch ool 
 

De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving v an de leerlingen en in de 
incidenten die zich voordoen 
 

De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op he t voorkomen en 
afhandelen van incidenten 
 

Het personeel zorgt ervoor, dat de leerlingen op ee n respectvolle manier 
met elkaar en anderen omgaan 
 

De school hanteert regels voor veiligheid en omgangsvormen 
 

Het personeel gaat vertrouwelijk om met informatie over leerlingen 
 

ONTWIKKELING LEERLINGEN [De school heeft continu zi cht op de 
ontwikkeling van leerlingen] 
 

De school gebruikt een samenhangend systeem van gen ormeerde 
instrumenten en procedures voor het volgen van de p restaties en de 
ontwikkeling van leerlingen 
 

Het personeel volgt en analyseert systematisch de v oortgang in de 
ontwikkeling van de leerlingen 
 

De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen o ndersteuning nodig 
hebben 
 

De school heeft normen vastgesteld voor de resultaten die zij met leerlingen 
nastreeft 
 



59 

 

 

De normen bevatten in elk geval de referentieniveaus taal en rekenen 
 

Tenminste twee maal per jaar worden de resultaten van de leerlingen 
geanalyseerd op school-, groeps- en individueel niveau 
 

OPBRENGST- EN HANDELINGSGERICHT WERKEN [Het persone el werkt 
opbrengst-en handelingsgericht] 
 

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens  bepaalt de school de 
aard van de ondersteuning voor de leerlingen die da t nodig hebben 
 

De school voert de ondersteuning planmatig uit 
 

De school evalueert regelmatig de effecten van de o ndersteuning 
 

De school past op grond van de verzamelde toetsgegevens twee maal per 
jaar de groepsplannen aan 
 

De school past op grond van de verzamelde toetsgegevens tenminste twee maal 
per jaar de plannen voor individuele leerlingen aan 
 

METHODEN EN METHODIEK [Het personeel werkt met effe ctieve 
methoden en aanpakken] 
 

De school met een substantieel aantal leerlingen me t een leerlinggewicht 
biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die pas sen bij de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen met een taalac hterstand 
 

Het personeel stemt de aangeboden leerinhouden af o p de verschillen in 
ontwikkeling tussen de leerlingen 
 

Het personeel stemt de instructie af op de verschil len in ontwikkeling 
tussen de leerlingen 
 

Het personeel stemt de verwerking af op verschillen  in ontwikkeling 
tussen de leerlingen 
 

Het personeel stemt de onderwijstijd af op de versc hillen in ontwikkeling 
tussen de leerlingen 
 

Het personeel stemt de werkvormen af op de verschillen tussen de leerlingen 
 

De school gebruikt materialen en methoden die differentiatie mogelijk maken 
 

De school heeft een aanbod voor leerlingen met dyslexie 
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PROFESSIONALISERING [Het personeel werkt continu 
aan hun handelingsbekwaamheid en competenties] 
 

Het personeel staat open voor reflectie en voor ondersteuning bij hun handelen 
 

Het personeel werkt planmatig aan hun handelingsgerichte vaardigheden 
 

Het personeel werkt en leert in teamverband 
 

Het personeel neemt deel aan lerende netwerken 
 

HANDELINGSGERICHT WERKEN [Handelingsgericht werken 
binnen de basisondersteuning voor leerlingen en gro epen) 
 

Een plan van aanpak binnen de basisondersteuning naar een leerling of groep 
leerlingen bevat in elk geval (tussen- en eind)doelen (handelingsgerichte 
aanpak, HGA) 
 

In het plan van aanpak is de onderwijsbehoefte van de leerling of een groep 
leerlingen leidend (HGA) 
 

Het plan van aanpak maakt deel uit van het leerlingdossier 
 

Het plan van aanpak heeft een integraal karakter (1 kind, 1 plan) en is leidend 
voor het handelen van medewerkers en externe betrokkenen 
 

OVERDRACHT LEERLINGEN [De school draagt leerlingen zorgvuldig over] 
 

Bij leerlingen met een plan van aanpak in de basisondersteuning vindt warme 
overdracht plaats met de voorschoolse voorziening of de vorige school 
 

Het plan van aanpak van een leerling sluit aan bij de aanpak van de 
voorschoolse voorziening of de vorige school van de leerling 
 

Het plan van aanpak van leerlingen wordt binnen de school warm 
overgedragen bij de overgang naar een volgende groep of een volgende 
leraar 
 

Het plan van aanpak van leerlingen wordt warm overgedragen bij de overgang naar 
een andere school 
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De school volgt de leerlingen die de school hebben verlaten tenminste gedurende 
één jaar 
 

OUDERBETROKKENHEID [Ouders (en leerlingen) zijn nau w 
betrokken bij de school en de leerlingenondersteuni ng] 
 

De school bevraagt ouders regelmatig over de wensen en verwachtingen 
bij de begeleiding van hun kind(eren) 
 

Het personeel bevraagt ouders regelmatig over hun ervaringen met hun 
kind thuis en hun kennis van de ontwikkeling van hun kind op school en 
thuis 
 

De school voert met ouders een intakegesprek bij de aanmelding 
 

De school informeert ouders regelmatig over de voortgang in de 
ontwikkeling van hun kind(eren) 
 

De school maakt samen met de leerling en de ouders afspraken over 
de begeleiding en ondersteuning en wie waarvoor verantwoordelijk is 
 

Als een leerling de school verlaat, stelt de school samen met de ouders 
en de leerling een (onderwijskundig) rapport op. Ouders ontvangen een 
kopie 
 

De school ondersteunt ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere 
school 
 

ONDERSTEUINGSSTRUCTUUR [De school heeft 
een effectieve ondersteuningsstructuur] 
 

De school heeft interne begeleiding met een duidelijke 
beschrijving van verantwoordelijkheden en taken 
 

Coaching en begeleiding van leraren is een onderdeel 
van de interne ondersteuningsstructuur 
 

Taken en verantwoordelijkheden van alle medewerkers op 
het terrein van de leerlingenondersteuning zijn duidelijk en 
transparant 
 

Leraren worden ondersteund bij het opstellen en uitvoeren van plannen van 
aanpak 
 

De interne begeleiding beschikt over voldoende tijd en middelen 
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De interne begeleiding is voldoende gekwalificeerd 
 

De school kan snel voldoende deskundigheid inschakelen voor hulp 
 

De school grijpt bij ernstige problemen snel in 
 

De ondersteuningsstructuur van de school is afgestemd op de 
ondersteuningsstructuur van het samenwerkingsverband 
 

De school heeft een protocol voor medische handelingen 
 

ONDERSTEUNINGSTEAM [De school heeft een effectief o ndersteuningsteam] 
 

De school zoekt structurele samenwerking met ketenp artners 
waar noodzakelijke interventies op leerlingniveau h aar eigen 
kerntaak overschrijden 
 

De interne begeleiding leidt het ondersteuningsteam in de school 
 

De taken en verantwoordelijkheden van het  ondersteuningsteam zijn helder en 
duidelijk 
 

Het ondersteuningsteam bereidt in elk geval verwijzing naar en 
bespreking van leerlingen voor in het CLB en het zorgadviesteam o.a. bij 
verwijzing naar het SBO of SO 
 

Het ondersteuningsteam ondersteunt ouders/verzorgers 

 

Vetgedrukte items zijn items uit het inspectiekader, de overige zijn items die 
SALTO daarnaast hanteert in haar standaard (en die vanuit het SWV werden 
opgesteld). 

 


