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1. Inleiding 
Voor u ligt het schoolplan, een kwaliteitsdocument én werkinstrument voor onze school 
over de periode 2015-2016. Wij zien dit document  als een dynamisch plan dat, waar nodig 
en gewenst, tussentijds bijgesteld en aangevuld zal worden. Basisschool St. Paulus heeft 
niet alleen een zeer enerverende periode achter de rug, maar staat ook aan de vooravond 
van een planperiode waar ze te maken krijgt met grote veranderingen in de interne en 
externe omgeving. Bij een groot aantal van deze veranderingen kunnen we nu nog niet 
beschrijven wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Krimp, de ervaringen met passend 
onderwijs, de toekomst van deze school etc.   
 
Onze stichting Innovo heeft ook een strategisch beleidsplan ontwikkeld waarin ze de koers 
beschrijft voor de komende 4 jaar. Dit plan is de onderlegger voor ons plan voor de 
komende jaren. 
 
Dit schoolplan is tot stand gekomen op basis van de eigen beleidskeuzes die directie, en 
het team hebben gemaakt, aangevuld met de adviezen van de medezeggenschapsraad en 
andere educatieve partners. 
Om de omvang van dit plan te beperken wordt op meerdere plaatsen verwezen naar 
bijlagen die op school beschikbaar zijn, zoals het school protocollenboek of vademecum, 
projectplannen en schoolanalyse documenten.   

 
De medezeggenschapsraad heeft instemming aan het schoolplan verleend op 10 juni 2015 
Het college van bestuur heeft het schoolplan vastgesteld. 
  

Swen Schellings  
Directeur 

 
Regelmatig wordt verwezen naar een van de 11 Werkprocessen (WP) en de daarin beschreven 

Kwaliteitsaspecten (KwA). De verdere uitwerking van de werkprocessen (WP) zijn opgenomen in het 
vademecum. 
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2. Onze school in beeld 
2.1 kinderen en ouders 
Ondanks de sterke krimp in Parkstad blijft het leerlingenaantal op school relatief stabiel. In 
2008 stonden 85 leerlingen ingeschreven en op 1 oktober 2014  81 leerlingen. De toekomst 
ziet er minder rooskleurig uit als we het alleen moeten hebben van de kinderen uit de wijk.  
De woningvereniging is gestart met onthuring van een groot aantal ‘drie-hoog-flats’ . Op 
termijn zal dat gevolgen hebben voor de instroom van leerlingen. Anderzijds zien we wel 
een instroom van leerlingen uit de omringende scholen die daar ‘extra zorg’ ontberen. We 
zullen de komende periodes vooral kritisch moeten kijken naar deze ontwikkeling. 
De tussentijdse in- en uitstroom is hoog (ca. 20%, exclusief schoolverlaters groep 8) en 
heeft consequenties voor de groepsdynamieken. 

01-10-Jaar 2012 2013 2014 2015 

Aantal leerlingen 84 84 81 Verwachting: 82 

 
Wat betreft de leerlingengewichten, is er sprake van een daling van de ‘gewogen kinderen’. 
Dit neemt niet weg dat op 01-10-2014 ca. 45% van de leerlingen tot deze categorie 
behoort.  
Een keer per twee jaar maakt de school een “doorkijk van de schoolpopulatie”. Daarin 
staan alle kengetallen die dan van toepassing zijn. Op basis van die gegevens, aangevuld 
met de twee jaarlijkse diepteanalyses wordt ook het jaarlijkse beleid aangepast en 
beschreven in het schooljaarplan. Voor de uitgebreidere gegevens verwijs ik dan ook naar 
de betreffende documenten (verwijzing: Doorkijk leerlingenpopulatie, diepte analyse 1 en 2 van 

schooljaar 2013-2014).  
 
In de afgelopen planperiode is dan ook, op basis van bovengenoemde analyses, 
overgegaan tot op aanschaf van nieuwe methodes voor taal, rekenen en begrijpend lezen. 
Met name de totale taalontwikkeling van onze kinderen was en blijft een aandachtspunt in 
de schoolontwikkeling. Om structuur te brengen in de meerjarige schoolontwikkeling 
werken we met een taalplan (verwijzing: Taalplan 2013-2015). 
  
De term ‘zorgleerling’ is een relatief begrip binnen de school. In ons school specifiek 
zorgplan en in ons school ondersteuningsprofiel staan de verschillende criteria en de range 
van zorg beschreven. Beide documenten worden jaarlijks beoordeeld en indien nodig 
aangepast op  actualiteit, relevantie en effectiviteit (verwijzing: School specifiek zorgplan, School 

ondersteuningsplan). 
Een andere vorm van ‘zorgleerlingen’ zijn de kinderen die op een of andere manier vanuit 
de maatschappelijke en/of sociale context extra zorg behoeven. Deze problemen hebben 
overduidelijk invloed op het functioneren van deze kinderen en hebben ook grote invloed 
op de manier waarop de school haar onderwijs inricht en aanbiedt. We registreren een 
toename van deze zorgkinderen en kiezen er dan ook bewust voor om doorlopend te 
zoeken naar mogelijkheden om deze sociale-emotionele gegevens nog meer te koppelen 
aan de intellectuele ontwikkeling (verwijzing: Schooljaarplan 2014-2015). 

 

Cito eindtoets:  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Standaardscore 

landelijke norm: 

535,1 534,8 530,3 ROUTE 8: 

201 (100-300) 

Schoolscore: 535,5 535,3 530,4 205 

 
De wijk Passart is gelegen in Heerlen-Noord. Op basis van de gemeentelijke schouw mogen 
we stellen dat de wijk, ooit aangemerkt als krachtwijk, veel problemen kent en deze 
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problemen ook doorspelen binnen de school. Dankzij extra investeringen, zowel in de wijk 
als in de school, kan gesteld worden dat er een duidelijke kwaliteitsslag heeft 
plaatsgevonden in de school. Niet alleen de opbrengsten zijn van voldoende kwaliteit maar 
ook de veiligheid en veiligheidsgevoelens zijn zichtbaar verbeterd. De ouderbetrokkenheid 
en ouderparticipatie zijn duidelijk aanwezig en direct en indirect van invloed op de 
onderwijskwaliteit (verwijzing: http://parkstad-limburg.buurtmonitor.nl/). 
Dit positieve resultaat wordt o.a. behaald door nauwe banden aan te gaan met onze 
educatieve partners, zowel binnen het onderwijs (bv. Arcuscollege) als maatschappelijke 
instellingen waaronder welzijn Alcander, VSV, bureau Halt, politie etc. 
Ondanks de negatieve omgevingsbeelden zien we binnen de school een positieve 
ontwikkeling. De ouders/verzorgers hebben vertrouwen in de school. Ze ontmoeten 
betrokken medewerkers die onderwijs verzorgen dat verder gaat dan alleen een goed en 
dekkend onderwijsaanbod. Onderwijs en zorg zijn in elkaar verweven.  De fysieke en 
verbale agressiviteit is dan ook duidelijk minder geworden (verwijzing: Tevredenheidsonderzoek 

2014, evaluatie schooljaarplan 2013-2014). 
 

2.2 Medewerkers 
De laatste 3 jaren functioneert het team in min of meer dezelfde samenstelling. De 
gemiddelde leeftijd bij het onderwijzend personeel is op 1 oktober 2015, 34 jaar. De zes 
groepsleerkrachten werken allemaal fulltime. Een leerkracht wordt in de peuterspeelzaal 
ingezet in het kader van het landelijke proefproject “Startgroep peuters”. Daarnaast 
begeleidt zij de leerlingen van de schakelklas (verwijzing: Projectplan ‘Startgroep peuters’, 

evaluatie Oberon, Plan van aanpak schakelklas 2014-2015). 

Meer dan de helft van de medewerkers op school zijn LB-leerkrachten op basis van hun 
opleidingstrajecten (w.o. Master degree). In het kader van de functiemix voldoet de school 
aan de vereiste quotum. Voor de samenstelling van de groepen verwijs ik naar de 
betreffende schoolgids. 
 
Voor een school in een omgevingscontext zoals de wijk De Passart, is het van groot belang 
dat er voldoende ‘rust en stabiliteit’ heerst op het gebied van de personele invulling. Niet 
iedere bevoegde leerkracht is ook bekwaam om met deze leerlingenpopulatie te werken. 
Dit facet veroorzaakt wel eens onrust binnen de school. 
Leeftijdsopbouw team: 
Alle het onderwijspersoneel is fulltime in dienst. 2 ondersteuners zijn in parttime dienst. 

 20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50-59 jaar >60 

Man/vrouw 1 3 0 1 0 0 0 0 1 3 
 

2.3 Schoolcultuur en schoolgebouw 
Het schoolgebouw heeft een klassieke indeling. Lange gangen met achter elkaar 
gesitueerde klassen. Alle lokalen hebben een deurverbinding met de buur klas. Door het 
relatief klein aantal leerlingen is een gedeelte van het gebouw niet meer in gebruik.  
De meeste klassen zijn gesitueerd op de begane grond. Hierdoor ontstaan (beperkte) 
mogelijkheden voor samenwerking tussen de verschillende groepen. In het kader van 
“zelfverantwoordelijk leren” zien we hier ook een optimalere inzet van de openbare ruimtes. 
In het gebouw zit verder Peuterspeelzaal  ‘Pino’ . Met Pino is een innige samenwerking in 
het kader van het VVE-project en het al eerder genoemde  pilotproject ‘startgroep peuters’ 
(einde project 2015 met optie van doorstart). 
 

2.4 Lokale omstandigheden 
Omdat in de wijk veel verloop is, ontstaat er geen hechte gemeenschap. Er zijn weinig 
verenigingen en clubs voor kinderen en pubers. Er is geen winkelcentrum aanwezig. Naast 
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de school is een wijkgebouwtje “het Lauriertje”. Hier wordt nascholing aangeboden zoals: 
“digitale” cursussen, schildersclub, praatgroep voor allochtone vrouwen etc. De meeste 
activiteiten zijn gericht op volwassenen en ouderen. 
Naast de rol als “kennisinstituut” zijn we ook actief op sociaal en cultureel gebied. We 
bieden schooloverstijgende activiteiten aan. De Kerstmarkt, kunst-wijkprojecten, modeshow 
en deelname aan naschoolse sportkennismakingsactiviteiten. Maar ook het project “Leren 
doe je samen” waarbij ouders en kind onder begeleiding van ROC Arcus samen leren. Het 
is slechts een klein deel van de activiteiten waarbij de ouders/verzorgers maar ook 
‘externen’ op een of andere manier bij betrokken worden. 
Door deze plek in de gemeenschap krijgen we ook vaak een signalerende functie naar 
externe instanties die de belangen van het kind moeten behartigen. Het varieert van politie, 
Bureau Jeugdzorg, Raad van kinderbescherming, schoolarts, maatschappelijk werk etc. De 
school heeft ook een actieve rol in het sociale wijkteam waarin alle zorgaanbieders bijeen 
komen. 
 
In de directe omgeving van de school liggen 4 andere onderwijsaanbieders. Ouders kunnen 
redelijk gemakkelijk voor een andere school kiezen. We zien weinig verloop tussen de 
scholen. Ouders kiezen, aan de voorkant, bewust voor onze of een van de andere 
buurtscholen. Een enkele keer krijgen we een leerling aangeboden die vanuit 
ontevredenheid van school wil veranderen. 
We zien wel dat een aantal ouders bewust voor onze school kiest op basis van ons 
zorgaanbod. Daarbij zelfs de zorgleerling bij ons inschrijft en evt. andere kinderen uit het 
zelfde gezin op een van de omringende scholen. We zullen hier met name de negatieve 
aspecten monitoren en op basis daarvan nieuw beleid uitstippelen. 
Medio 2016 komt het IHP (Integraal huisvestingsprogramma van de gemeente Heerlen) ter 
sprake. Daar zal ook het besluit genomen worden over de toekomst van deze school in 
deze wijk.   
 
Ten aanzien van regionale ontwikkelingen voert de school wel actief beleid t.a.v. VVE 
(gecertificeerde Piramide school), wijk- en buurtraad, verkeers- en cultuureducatie (VEBO-
school), sportstimulering tijdens en na schooltijd, parochie-activiteiten, GGD en de gezonde 
school (Jogg-gemeente). Daarnaast nemen we al een groot aantal jaren deel aan het 
“Schakelklasproject” en VVE-Thuis.  
We blijven ook contact houden met de stichting “RCE Rhine-Meuse”, een Regional Center 
of Expertise on Education for Sustainable Development waarbij ‘Opeduca’ ondersteunend 
is bij de schoolontwikkeling t.a.v. zelfverantwoordelijk leren bij kinderen. 
 
Aandachts- en actiepunten:  

Buurt- en wijkontwikkeling, 40+ wijk Contacten onderhouden met 
Gemeente Heerlen e.a. partners 

Toekomst basisschool/ leerlingen aantallen Continuering, startgroep peuters  
Instroom leerlingen; sociale context en 
taalachterstand 

Doorstart VVE-Thuis 

Duurzaam onderwijzen, 
zelfverantwoordelijkheid. 

Deelname aan het Opeduca-project. 

Specialistische NT-2 school In ontwikkeling 
Jongeren op gezond gewicht (JOGG) 
en de Gezonde School 

Deelname aan project gemeente 
Heerlen via de GGD 
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3. Missie, visie en algemene doelen 
3.1 Missie 
De missie van onze katholieke school sluit aan op de missie van INNOVO: het bieden van 
een degelijke basis aan kinderen en jongeren om een leven lang te leren, zodat zij zich 
voortdurend kunnen ontwikkelen, een aansluiting verwerven met het voortgezet onderwijs 
en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving kunnen functioneren.  
Hiervoor leggen wij de basis van waaruit leerlingen en medewerkers zich goed en veilig 
kunnen ontwikkelen, met oog voor de belangen van het individu en met behulp van 
kansrijk, uitdagend en activerend onderwijs. Onderwijs dat uit gaat van eigen 
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken maar daarbij ook rekening houdt 
met de specifieke behoeften op sociaal en emotioneel gebied van deze doelgroep.  
 
3.2 Visie 
Werken aan een brede ontwikkeling betekent de optimale balans vinden tussen kennis, 
vorming en talentenontwikkeling voor alle leerlingen. Hiervoor wordt planmatig en 
opbrengstgericht gewerkt aan alle basisvaardigheden (taal-lezen-rekenen) en 
ontwikkelingsgebieden (bewegingsonderwijs, kunstzinnige oriëntatie en oriëntatie op jezelf 
en op de wereld). Er vindt afstemming plaats van de organisatie van het leerproces op de 
brede behoefte van het kind. Hierbij worden de doelen m.b.t. leerlijnen in relatie tot de 
opbrengsten goed gevolgd. 
 
Eigentijds leren is procesgericht, zelfverantwoordelijk, betekenisvol en samen leren in een 
rijke leeromgeving (binnen of buiten de school). Daarbij gebruikmakend van alle 
hulpmiddelen om het onderwijs voor de leerling en leerkracht variërend en inspirerend te 
laten zijn. 

 
Passend onderwijs is voor ons het continu proces van onderwijs- en zorgaanbod dat past 
bij de leerlingen waarbij basisondersteuning en extra ondersteuning toereikend zijn binnen 
het regulier onderwijs. Onze mogelijkheden en onmogelijkheden staan beschreven in ons 
‘School ondersteuningsprofiel’ waarbij de vier aspecten van basisondersteuning  realistisch 
staan beschreven (preventieve en lichte curatieve interventies, 
onderwijsondersteuningstructuur, planmatig werken en basiskwaliteit). 
 
Samenhangende arrangementen verbreden de functie van onderwijs én zorg voor de 
basisschoolleerling. Het is een gevarieerd en op elkaar afgestemd aanbod op het gebied 
van onderwijs, zorg, opvang en ontspanning, binnen en buiten schooltijd. Hiervoor zijn 
educatieve partners nodig die een aanbod realiseren op basis van gedeelde pedagogische 
uitgangspunten. 
 
3.3 Algemene doelen 
De omstandigheden waarin kinderen opgroeien, beïnvloeden hun schoolprestaties. 
Bepaalde sociale, economische of culturele achtergronden kunnen belemmeringen 
opleveren in hun schoolloopbaan. Om jongeren, die daarmee te maken hebben, goed 
onderwijs te bieden moet de  school  zich extra inspannen en hoge doelen stellen. De 
ambitie moet “ excellent onderwijs” zijn. 
Om dit te realiseren moeten we bouwen aan een stevige professionele basis, gezamenlijke 
doelen en een hoge mate van  
betrokkenheid en draagvlak. De uitwerking van deze doelen gebeurt in het schooljaarplan.  
Wat willen we bereiken: 
Ambitie: Onze school realiseert een gedegen en vernieuwend onderwijsleerproces 
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Doelstellingen: 
-In 2019 zijn de eindresultaten en tussenresultaten voor de basisvaardigheden taal en 
rekenen, (en wereldverkenning en studievaardigheden bij de eindtoets groep 8) op het 
niveau dat van de school verwacht mag worden. 
-het advies vervolgonderwijs houdt tenminste twee jaar gestand. 
 
-Ambitie: Op onze school werken bekwame en tevreden medewerkers 
Doelstellingen: 
-In 2019 zijn alle leerkrachten minimaal een keer beoordeeld 
-Alle leerkrachten op onze school werken planmatig en aantoonbaar aan hun professionele 
ontwikkeling door middel van een persoonlijk ontwikkelingsplan. 80% van alle leerkrachten 
op onze school scoort minimaal een voldoende op het INNOVO-profiel van de 
basiscompetenties van een bekwame leerkracht. Dit profiel wordt met ingang van 2015 
aangevuld met IT-competenties. 
-Alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn, voor zover mogelijk, zo laag 
mogelijk in de organisatie neergelegd met de daarbij behorende 
verantwoordelijkheidsplicht. Elke leerkracht is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van elke leerling op de school, ongeacht groep, het niveau of organisatievorm. 
 
-Ambitie: Onze school heeft een vitale schoolorganisatie. 
Doelstellingen: 
-Er wordt (gedeeltelijk) klassendoorbrekend gewerkt. Instructieniveaus en thematisch 
aanbod bepalen mede de (wisselende) groepssamenstelling. 
“Taakdifferentiatie blokuren” blijven structureel en volgens de afgesproken 
kwaliteitsnormen uitgevoerd worden (vademecum). 
-Onze leerlingen hebben inzicht in hun eigen leerproces en denken na over hun eigen leren 
zodat ze vanuit bewuste keuzes medeverantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces. 
 
-Ambitie: Onze school heeft een visie op brede ontwikkeling 
Onze school deelt  een samenhangend programma voor brede ontwikkeling 
Doelstelling:  
-Wij hebben in 2019 de beschreven visie op brede ontwikkeling vertaald, binnen wettelijke 
kaders en gebaseerd op de kernmerken van onze leerling-populatie, omgevingskenmerken 
en onze ambitie, op het minimale niveau van de basisvariant (zie uitwerkingsnotitie “brede 
ontwikkeling”). 
-In 2019 werken wij vanuit deze visie volgens een programma aan:  
-actief burgerschap en bevordering van sociale integratie, cultuureducatie, 
bewegingsonderwijs  en kunstzinnige oriëntatie. 
-Duurzaam leren is een vast onderdeel geworden van ons onderwijsaanbod (Opeduca/RCE 
Rhine-Meuse). 

 
-Ambitie: Op onze school krijgen kinderen onderwijs en zorg op maat 
Doelstellingen: 
-In 2019 is onze interne leerlingenzorg van hoge kwaliteit en wordt deze gekenmerkt zoals 
beschreven in ons schoolspecifiek zorgplan en School ondersteuningsprofiel (verwijzing: School 

ondersteuningsplan, Zorgplan). Hierbij is de LB-specialisatie een onderdeel van deze (specifieke) 
zorg. 
-NT-2 aanpak is verankerd in het onderwijsaanbod van de school. 
-In ons actuele zorgprofiel staat het zorgaanbod beschreven zoals deze binnen de 
schoolspecifieke kaders mogelijk zijn.   
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-Ambitie:  Onze school werkt intensief samen met een centrale dienst voor gespecialiseerde 
zorg 
 Onze school maakt deel uit van een dekkende infrastructuur van het regionaal netwerk 
Zuid-Limburg (nieuwe vorm). 
Doelstelling: 
-Wij zorgen dat elk kind een passende plek krijgt waarin het zich kan ontwikkelen naar 
vermogen, zowel binnen als buiten onze eigen organisatie. 
-Ambitie: Onze school realiseert een samenhangend arrangement met de BSO. 
Doelstellingen: 
-Ouders zijn tevreden over de kwaliteit van de buitenschoolse opvang. 
-Wij werken met de BSO samen vanuit een gemeenschappelijke pedagogische opdracht. 
 
Ambitie: Wij werken samen met de peuterspeelzaal aan een doorgaande ontwikkelingslijn 
voor kinderen van de voorschoolse  
voorziening en van de groepen 1 en 2 
Doelstellingen: 
Onze school biedt in 2019 peuteropvang aan op basis van een beredeneerd aanbod voor 
taalontwikkeling onder eigen schoolse verantwoordelijkheid. 
 
-Ambitie: Onze school is financieel gezond. 
Doelstelling: 
-Wij hebben een sluitende meerjarenbegroting 
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4. Vormgeving van onze school       
4.1 Onderwijskundige vormgeving      
De inhoud van het onderwijs in leergebieden. 
De afgelopen periode hebben  wij geïnvesteerd  in een aantal moderne lesmethoden die 
aansluiten bij onze visie en die voldoen aan de kerndoelen. Kerndoelen zijn globale 
beschrijvingen van belangrijke onderwijsinhouden. Op hoofdlijnen geven ze een 
omschrijving  van het onderwijsaanbod. De kerndoelen geven aan wat in elk geval aan alle 
kinderen  moet worden aangeboden in de periode waarop zij het basisonderwijs bezoeken. 
Scholen hebben de vrijheid zelf specifieke keuzes te maken en eigen didactische invullingen 
te kiezen. 
Bij het aanschaffen van evt. nieuwe  lesmethoden wordt gelet op het kunnen differentiëren 
naar niveau  en tempo (om het onderwijs  aan te passen aan de individuele behoeften van 
leerlingen), het lesgeven  volgens  het activerende directe instructiemodel en het kunnen 
aanbieden van de leerstof  in eventuele combinatieklassen. Daarbij is het bij ons van 
belang dat we kiezen voor methoden (of aanpassingen doorvoeren) die geschikt zijn om te 
werken vanuit onze visie; zelfstandig werken en zelfverantwoordelijk zijn voor je eigen 
leerproces.  In onze school zijn de volgende methoden in gebruik: 
 

Vakgebied Methode Aanvullend materiaal Toetsinstrument 

Groep 1-2 methode Piramide Schatkist rekenen Kleurtoets ordenen 
(kleur/lichaam) 

    Knoop in je oren Kleutertoets taal 

    Laat wat van je horen Viseon voor kleuters 

    Spreekbeeld Reynell (logopediste) 

    PAD groep 1-2 Hulpboeken Cito 

    Woordenstart Protocol dyslexie 

Taal algemeen Taal in Beeld Ambrasoft (software)   Methode toets   

    Zelfcorrigerend materiaal   

Technisch lezen Veilig leren lezen   Methode toets 

      DMT 

Technisch lezen Estafette Leesladder  AVI versie 2009 

    Boek1Boek DMT  

    Connect/Ralfi lezen   

Woordenschat Taalmethode Woordenschat Ajodakt Cito Woordenschat 

    Zelfcorrigerend materiaal   

Begrijpend lezen Grip op lezen ABCDE-kaarten Cito begrijpend lezen 

    Cito hulpboek   

Spelling Spelling in beeld Zelfcorrigerend materiaal Methode toets 

    Spelling in de lift/ Bloom Cito spelling 2011 

    Ambrasoft (software)   

Rekenen De Wereld in Getallen Maatwerk Cito rekenen 2011 

    Ambrasoft(software) Toets maatwerk 

    Zelfcorrigerend materiaal   

    Pluswerk (Sterrewerk, 
Rekentijgers, Topklassers, 
etc) 

  

Schrijven Pennenstreken     

Engels Real English   Methode toets 

Verkeer Wijzer door het 
verkeer 

Jeugdverkeerskrant   

    Verkeerskist   

W.O. Biologie Natuurlijk NME-projecten Methode toets 

W.O. aardrijkskunde  Een wereld van 
verschil 

  Methode toets 

W.O. geschiedenis  Bij de tijd   Methode toets 
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W.O. algemeen   Opeduca projecten   

Sociaal-emotioneel PAD Additioneel materiaal Version Cito 

  SWPBS     

 Handleiding voor 
jezelf 

  

Muziek Lesbrieven muziek     

Bewegingsonderwijs Basisdocument LO     

Geestelijke stroming Beloofd blijft beloofd Voorbereiding EHC/Vormsel   

Techniek   Kieskasten/opdrachtskaarten   
 

Het is van belang om op basis van schoolontwikkelingen, veranderende behoeften in kaart 
te brengen en daar, indien noodzakelijk, op in te spelen. M.n. de ontwikkelingen rondom 
het zelfstandig werken, zelfverantwoordelijk leren en groepsdoorbrekend onderwijs zijn hier 
voorbeelden van. Evenals de inbreng van Opeduca vanuit een externe partner of ICT-
ontwikkelingen vanuit onze eigen organisatie. 
Het is voor de school een kunst (en opdracht) om de optimale balans te vinden tussen 
“kennis, vorming en talentenontwikkeling” voor alle leerlingen. Hiervoor moeten we keuzes 
maken in het aanbod. De basisvaardigheden (taal/rekenen) zijn voor ónze kinderen van 
wezenlijk belang en aanleiding tot extra aandacht.  
T.a.v. de ontwikkelingsgebieden nemen we genoegen met een basisambitieniveau. Een 
uitzondering hierop vormt de sociaal emotionele ontwikkeling. Hierin investeren we zeer 
veel. Naast het consequent volgen van het Programma Alternatieve denkstrategieën (PAD) 
worden veel additionele middelen en trainingen ingezet. Naast specifieke materialen (b.v. 
emotiekaarten) en activiteiten (Emotiezuil ‘Lange Paulus”) krijgen leerlingen het programma 
“Rots en water” aangeboden en/of kunnen ze deelnemen aan trainingen rondom de sociale 
vaardigheden. Het systematische volgen van leerlingen gebeurt aan de hand van het LOVS 
Viseon van Cito. Een belangrijke ontwikkeling is het werken met de aanpak volgens de 
theorie van “School Wide Positive Bahouvior Support” (SWPBS-aanpak). Het afgelopen half 
jaar hebben we daar zeer goede ervaringen mee opgedaan en zullen we deze aanpak ook 
de komende jaren uitbreiden, verbeteren en borgen. In dit kader wordt ook de ‘Switch-
aanpak door de hele school consequent ingezet waarbij het wel/niet na komen van 
gedragsafspraken gelimiteerd zijn maar ook de mogelijkheid bestaat tot herstel (zie: 
Velderman, 2011). 
 
Als wij een goede school voor ‘basisvaardigheden’ willen zijn betekent dit dat we moeten 
blijven investeren in het instructiegedrag en klassenmanagement van leerkrachten. Maar 
ook in de onderwijs-inhoudelijke zelfevaluatie (Cito-LOVS-analyse). De kwaliteit van de 
analyses is ruim voldoende. Dit willen we ook zo behouden. 
Om de kwaliteit van de basisvaardigheden en ontwikkelingsgebieden  te borgen worden 
jaarlijks klassenconsultaties gepland. De algemene bevindingen worden tijdens 
zorgbijeenkomsten, waar o.a. de sociaal-emotionele ontwikkeling en het didactisch-
pedagogisch handelen op de agenda staan, besproken en vervolgstappen vastgelegd.  
 
Actief burgerschap en sociale integratie is op onze school verweven in het totale 
onderwijsaanbod en duidelijk zichtbaar in de omgang met onze ouders en kinderen. Naast 
het doel van kennis hebben van onze pluriforme samenleving op het gebied van 
staatsinrichting, geestelijke stromingen, verkeersdeelnemer en consument is de eigen 
inbreng van het individu (of groep) van groot belang. Ons onderwijs is sterk gericht op het 
respectvol omgaan met verschillen in opvattingen en handelen van mensen. Algemeen 
aanvaarde waarden en normen worden voorgeleefd en benoemd zowel naar kinderen als 
hun ouders. Leerlingen leren duurzaam handelen, zowel op het gebied van milieu en 
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omgeving als t.a.v. van hun eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid. Doelen en inhoud 
staan beschreven in het projectplan “actief burgerschap en sociale integratie”. 
De afgelopen schoolperiode hebben  wij geïnvesteerd in het verbreden van onze digitale 
mogelijkheden, door o.a. de aanschaf van meerdere (verrijdbare) touchscreens. Alle 
groepen zijn inmiddels voorzien van dit apparaat en de leerkrachten zijn in staat om dit 
hulpmiddel, minimaal op basisniveau, in te zetten ter ondersteuning van het didactisch 
handelen. 
ICT is geïntegreerd  in ons onderwijsaanbod. Het is verkaveld  in de vakken.  Veel 
lesmaterialen hanteren educatieve software om in te oefenen, te verbreden/herhalen en/of 
te toetsen.  
In de komende planperiode willen wij echter, op basis van het “Bestemmingsplan IT” van 
Innovo, de ontwikkelingen gaan volgen zoals ze binnen onze stichting vorm gaan krijgen. 
Er wordt een gezamenlijke basisstructuur gecreëerd met ruimte voor scholen hieraan te 
werken binnen hun mogelijkheden en visie.  
Ons ICT-aanbod komt nu nog tegemoet aan de behoeften van de individuele leerling  om 
te verbreden, te herhalen en/of te remediëren. Zoals: Leesladder, Maatwerk, Spellingswerk 
en etc. Of als ‘opzoekmedium’ bij individuele of klassikale opdrachten en wordt gebruikt bij 
het maken van PP presentaties t.b.v. spreekbeurten. 
 
De (LB)leerkracht  verdiept zich in de ICT-compenserende/dispenserende mogelijkheden 
voor leerlingen met ernstige  leesproblemen/dyslexie en  voorziet collega’s hierover van 
(praktische)  informatie en advies. 
 
De inrichting van het onderwijs verwijst ook naar de werkprocessen “afstemming leertijd”, 
“differentiatie in instructie en verwerking”, “samenwerkend leren”, zelfverantwoordelijk 
leren”, “aannamebeleid, in- en uitschrijving” en “afstemming met educatieve partners”. 
We hebben de afgelopen jaren een zeer actief beleid gevoerd op deze werkprocessen. Een 
groot aantal kwaliteitsaspecten voldoen al aan de norm, anderen zijn nog in ontwikkeling.  
Tijdens de klassenconsultaties wordt specifiek gelet op de aanwezigheid en de kwaliteit van 
de verschillende indicatoren. De bevindingen worden zowel individueel (feedback gesprek 
inclusief persoonlijk verslag) als collectief (zorgvergaderingen) besproken. 
 
Wat betreft de afstemming leertijd (zie WP6, KwA 1, 3, 4, 5). 
De school heeft voldoende leertijd gepland binnen de wettelijke kaders en deze leertijd is 
op schoolniveau evenwichtig verdeeld over het leerstofaanbod. Op basis van de jaarlijkse 
diepte-analyse (LOVS) en populatiebeschrijving kunnen aanpassingen plaatsvinden in de 
verdeling van de leertijd op schoolniveau en/of op klassenniveau. Taal neemt bij ons een 
belangrijke plaats in als het gaat over de omvang van de leertijd. Binnen dit vakgebied 
staan lezen en woordenschat als aandachtsvak bovenaan.  
De leraar heeft ook de mogelijkheid om vier keer per week tijdens de taakdifferentiatie 
uren, extra leertijd te creëren voor alle vak- en vormingsgebieden. 
Steeds vaker wordt aan kinderen de mogelijkheid geboden om in een verlengde 
schooldagvorm op school ‘huiswerk’ te maken. Dit is niet structureel en alleen mogelijk na 
overleg en goedvinden van de betreffende leerkracht. 
 
Samenwerkend leren (zie WP5, KwA  1, 2, 3) en zelfverantwoordelijk leren staan hoog op 
de agenda van de St. Paulusschool. 
Er wordt veel tijd en energie gestopt in het aanleren van de sociale vaardigheden die nodig 
zijn om te komen tot samenwerkend leren. Hiervoor zijn niet alleen specifieke  materialen 
aangeschaft maar ook werk- en organisatievormen geoefend die het samenwerken tussen 
kinderen bevorderen. Met name het doelgericht inzetten van deze werkvormen (waaronder 
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groepsdoorbrekend werken) als efficiënt onderwijsmiddel komt zeer regelmatig terug op 
werkvergaderingen onder leiding van onze coördinator. 
Kwaliteitsaspect 1 beschrijft de indicatoren die een voorwaarde zijn om te komen tot 
zelfverantwoordelijk leren (zie WP 7, KwA 1, 3). Een aantal van die indicatoren komt 
dagelijks op school aan bod maar de kwaliteit is sterk afhankelijk van de actuele situatie.  
Het afgelopen jaar heeft het team veel ervaring opgedaan met het (klassendoorbrekend) 
werken waarbij de leerlingen in hoge mate zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
leerproces (instructiemomenten, omvang etc. liggen vast). 
De komende planperiode wordt gebruikt om deze werkvorm verder uit te werken. 
In het kader van passend onderwijs  heeft  de school een SOP (school 
ondersteuningsprofiel) opgesteld. Dit schoolondersteuningsprofiel is, in het kader van 
passend onderwijs, een belangrijk instrument waarin de school de ondersteuning vastlegt. 
Het SOP beschrijft de wijze waarop de school de basisondersteuning  vormgeeft en welke 
extra ondersteuning de school biedt, kan bieden of wil gaan bieden. Het profiel wordt 
jaarlijks aangepast en gepubliceerd op onze website. 
Wij zijn aangesloten bij de stichting “Samenwerkingsverband Passend onderwijs Heerlen 
e.o. PO 31.06. 
 

4.2 Inzet en ontwikkeling van ons personeel 
Er zijn de afgelopen jaren geen grote schommelingen geweest in het leerlingenaantal van 
de school. Het leerlingenaantal schommelt al jaren rondom de 80 leerlingen, verdeeld over 
de 8 schooljaren. Het komend jaar zijn het er precies 80. De groepsverdeling zal 
opgenomen worden in het nieuwe schooljaarplan/schoolkalender.  
In schooljaar 2015-2016 zal de nulgroep van de peuterspeelzaal ook nog een onderdeel 
van onze schoolorganisatie zijn. Of er in de jaren daarna continuering plaatsvindt is nog 
niet bekend en is afhankelijk van het kwaliteitsonderzoek (universiteit Twente) dat nu 
gehouden wordt. 
Door de kleine groepen ontstaat niet alleen meer ruimte voor individuele 
leerlingenbegeleiding maar ook ruimte om andere organisatievormen toe te passen. 
Waaronder groep- en klassendoorbrekende organisatievormen.  
 
In het kader van de functie-mix heeft de school 3 LB-functies die gebaseerd zijn op de 
specialisaties rekenen, gedrag en coaching- en begeleiding (IB). Daarnaast kan men 
beschikken over een (externe en/of interne) dyslexiespecialist. 
Als we kijken naar onze leerlingenpopulatie dan kunnen we stellen dat gedrag en taal een 
hoge prioriteit hebben als specifiek en specialistisch schoolontwikkelonderwerp. Daarnaast 
krijgt rekenen ook een extra betekenis gezien de landelijke discussie omtrent de 
rekentoetsen op het VO. Onze LB-specialisten hebben binnen de school een coachende, 
begeleidende en stimulerende rol als het over hun vakspecialisme gaat. 
 
Om kwaliteit van het onderwijspersoneel te waarborgen is de Wet Beroepen in het 
Onderwijs  van toepassing. De wet bevordert dat het personeel tijdens  de loopbaan in 
ieder geval aan een minimumkwaliteit blijft voldoen en dat werkgevers het personeel 
daartoe in staat stellen. Het gaat dus niet  alleen  om bekwaam zijn, maar ook om 
bekwaam te blijven. Bijscholing is  niet alleen een recht, maar  ook een plicht.  
Landelijk wordt deze ontwikkeling dan ook sterk gestimuleerd. Naast de lerarenbeurs wordt 
in de nieuwe CaO  ook een onderscheid gemaakt in startbekwaam en vakbekwaam. Dit 
wordt op basis van beoordelingscriteria bepaald en kan ook financiële consequenties 
hebben. Registreren in het lerarenregister zal eveneens een verplicht onderdeel worden ter 
bevordering van de kwaliteit van de lesgevenden. 
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Naast deze algemene bekwaamheidseisen  wordt de vertaalslag  naar de specifieke context 
van de eigen school gemaakt. De ontwikkeling van het personeel wordt afgestemd  met de 
ontwikkeling van individuele personeelsleden  in relatie  tot de schoolontwikkeling. Jaarlijks 
wordt met elke  leerkracht  een functioneringsgesprek gehouden. Hier wordt tevens het 
persoonlijk ontwikkelingsplan besproken en vastgelegd  in ‘IGrow’. 
 
In het ‘Convenant  LeerKracht’ zijn afspraken over versterking  van de functiemix 
vastgelegd.  Binnen onze Stichting zijn criteria  afgesproken om hiervoor in aanmerking te 
komen (benoemingsbeleid  functiemix). Jaarlijks wordt vastgesteld in hoeverre de school 
voldoet aan de LB-quotum en of er vacatureruimte is voor LB-leerkrachten. Op basis van 
die gegevens stelt de school vacature(s) op van LB-functies waardoor ze weer kan voldoen 
aan haar resultaatverplichtingen. Het gevolg kan zijn dat er een groter beroep op mobiliteit 
wordt gedaan.    
Naast lesgevende collega’s kan de school beschikken over een (parttime) IB  die ook 
participeert in het managementteam, 2 onderwijsondersteuners (conciërge en 
administratieve medewerkster), 4 bedrijfshulpverleners en 1 preventiemedewerker. 
Het team heeft zich de afgelopen jaren kennis en vaardigheden eigen gemaakt op het 
gebied van het activerende instructiemodel, het verbeteren van de handelingsgerichte 
aanpakken, het maken van gedegen groepsanalyses op basis van de leerlingengegevens, 
het verbeteren van de communicatietechnieken rondom  agressiereductie, professioneel 
aanspreken van collega’s, training t.b.v. het leiden van de ouderbijeenkomsten VVE-thuis, 
certificering van interne Rots en water trainers, studiebijeenkomst m.b.t. herkennen van 
hoog- of meerbegaafdheid, onderkennen van kindermishandeling, taal 
activeringsoefeningen middels cursus poppenspel, invoering gedragsregulerende 
aanpakken (SWPBS) en cursussen ten behoeve van de peuter ‘nulgroep’.  Op individueel 
gebied werden ook nog de master degrees behaald voor rekenen en gedrag en IB. 
 
Voor de nieuwe schoolplanperiode staan geen ingrijpende veranderingen gepland. We 
continueren de activiteiten en zullen op onderdelen verbeteringen aanbrengen. 
- Taakbeleid wordt jaarlijks voor elke medewerker beschreven (inclusief 

werktijdenregeling/ formatie-inzet) op basis van nieuwe CAO afspraken en op basis 
van het zg. overlegmodel. 

-  Klassenconsultaties maken deel uit van de jaarcyclus. Uitgevoerd door directeur en 
Interne begeleidster. 

-  Functioneringsgesprekken vinden jaarlijks plaats (i.c.m. POP/klassenconsultatie). -
Persoonlijke ontwikkelingsplannen met meer intervisiemomenten.  

- Collegiale consultaties, zowel intern als extern, behoefte afhankelijk en indien 
organisatorisch mogelijk 

- Bekwaamheidsdossier, waarin scholing en deskundigheidsbevordering door 
individuele leerkracht wordt bijgehouden. 

- Deskundigheidsbevordering, individueel en op teamniveau. Actieve werving en 
advisering door managementteam.  

 

4.3 Kwaliteitszorg 
Om tot goed kwaliteitszorgbeleid te komen vinden wij het van belang dat dit  doelgericht, 
systematisch, integraal en van iedereen is.  Om de kwaliteit van ons onderwijs  te borgen 
en te verbeteren evalueren wij jaarlijks  het bijna voorbije schooljaar. Dat gebeurt 
systematisch en cyclisch.  
Hierbij komen de volgende punten aan bod: 
- evaluatie voornemens schooljaarplan (voortkomend uit  het schoolplan); 
- evaluatie (analyse) resultaten van de leerlingen, 2x per jaar 
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- evaluatie zorgstructuur en draaiboek leerlingenzorg, 1x per jaar; 
- evaluatie onderwijsvernieuwingtraject, tussentijds en eindevaluatie ; 
- evt. afgenomen enquêtes 
Het doel  is de gewenste kwaliteit van activiteiten samen zo concreet mogelijk te 
benoemen, de uitvoering in de gaten te houden en samen na te gaan of de gewenste 
kwaliteit  is  bereikt. Is dat het geval, dan moet de kwaliteit worden geborgd, is dat niet het 
geval, dan dient deze te worden verbeterd tot zij aan de norm voldoet.  Deze vier fasen in 
de cyclus doorlopen we aan de hand van de kwaliteitscyclus  PDCA-cirkel van Deming: Plan 
(doen we dingen goed?), Do (de uitvoering  in de gaten houden), Check (hoe weten we dat 
en vinden anderen dat ook?) en Act  (borgen of verbeteren). 
In het kader van de planning & controlcyclus voert het bevoegd gezag een of meerdere 
monitorgesprekken (afhankelijk van de integraal kwaliteitsstatus van de school) met de 
directeur m.b.v. de managementinformatie  (IKnow) op vier perspectieven: 
- resultaten van onderwijs  en financiën; 
- werkprocessen van onderwijs en personeel; 
- mate van tevredenheid  van leerlingen, leraren, ouders en educatieve partners; 
- het innovatief vermogen van de school. 
In de monitorrapportage worden de werkafspraken voor de school vanuit het bevoegd 
gezag vastgelegd. 
 
In het kader van passend onderwijs wordt in dit onderdeel gebruik gemaakt van een aantal 
documenten en tevens verwezen naar de successievelijke plannen, 

- Werkproces 8 “Planmatig handelen”; 
- het onderwijszorgprofiel; 
- het zorgplan. 

 
Werkproces 8 “Planmatig handelen”. 
De school volgt systematisch de ontwikkeling van de leerlingen en zorgt voor passende 
interventies bij geconstateerde onderwijsbehoeften om de geformuleerde streefdoelen te 
bereiken. De kwaliteit wordt bepaald door de volgende aspecten: 

- De school plant systematisch haar onderwijs en zorg en voldoet hiermee minimaal 
aan de basiskwaliteit (WP8, KwA 1), 

- De school organiseert “onderwijs en zorg” voor alle leerlingen (WP8, KwA 2 en 
zorgprofiel). 

- De school signaleert en analyseert systematisch de effecten van “onderwijs en zorg” 
(WP8, KwA 3) 

- De school actualiseert de planning voor “onderwijs en zorg” (WP8, KwA 4) 
Alle indicatoren die beschreven worden in het werkproces “planmatig handelen” kunnen als 
‘aanwezig’ afgevinkt worden en van voldoende aard. Dit wordt ook bevestigd in het 
onderwijs inspectierapport d.d. 30-01-2014: – Rapport van bevindingen vierjaarlijks bezoek. 
T.a.v. de OPP (ontwikkelingsperspectief) willen we de ontwikkelingen volgen die vanuit de 
afdeling O & I van Innovo (werkgroep IB) geïnitieerd worden en in de komende 
schooljaarplannen beschreven zullen worden. 
 
In het school ondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven we jaarlijks onze specifieke kunde, 
de ambities maar ook onze grenzen van zorg. We zijn een school die een brede range van 
(extra) zorg kan aanbieden maar dit betekent ook dat het van invloed is op 
leerlingeninstroom. Uitbreiding van het aantal zorgleerlingen dient per groep en per 
schooljaar bekeken te worden omdat we als basisschool ook moeten bewaken dat we geen 
verkapte SO-school worden.  
Het SOP is op school ter inzage en vanaf 1 augustus te vinden op onze schoolsite. 

http://www.onderwijsinspectie.nl/pdf/arrangement.pdf?pdfId=R0000066769
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4.3.1 Het zorgplan. 
Wij conformeren ons met het ondersteuningsplan dat te vinden is via de volgende link: 
http://www.swvpassendonderwijsheerlen.nl/bestanden/17/Ondersteuningsplan-Heerlen.pdf 
en de voorgeschreven stappen t.a.v. het creëren van ‘Passende Zorg” van het 
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Heerlen e.o. waaronder onze school valt. 
Het zorgplan van school sluit dus aan op het ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband. In dit schoolspecifiek zorgplan wordt de zorg van onze leerlingen 
beschreven en ‘zorg en begeleiding’ voor specifieke doelgroepen i.v.m. de zorg voor passend 
onderwijs. In het school specifiek zorgplan staat o.a. de inrichting van de 4 zorgniveaus,  de 
taken van de Intern begeleider (Ib-er); de taken van de Reken- en gedragspecialisten en de 
taken van de leerkrachten t.a.v. de zorg, beschreven. 
Inrichting zorgniveaus: 
Zorgniveau 1: Uitvoeren van het groepsplan door gebruik te maken van het Direct Instructie 
model. 
Alle kinderen in de eigen groep. In de groep wordt zorg op maat geboden. We werken met 
methodes die voldoen aan de kerndoelen. 
Voor de vakken lezen en rekenen heeft de leerkracht een groepsplan opgesteld, voor een 
periode van 5 maanden.  
Groepsplannen zijn gebaseerd op de methodes. Streefdoelen per periode zijn op 
schoolniveau vastgesteld. Daar waar nodig wordt gebruik gemaakt van bepaalde 
orthodidactische aanpakken en inzet van remediërende materialen en hulpmiddelen. 
In de groepsplannen wordt uitgegaan van de leerlingkenmerken en aandachtspunten per 
leerling. De onderwijsbehoeften zijn zo duidelijk in kaart gebracht en zijn aanleiding voor 
differentiatie in instructie, begeleid inoefenen, verwerking en tempo.  
Zorgniveau 2: Extra ondersteuning binnen het groepsplan door verlengde instructie 
Als de streefdoelen zoals beschreven in het groepsplan niet worden bereikt is dit aanleiding 
voor extra zorg. Er wordt gedifferentieerd binnen het groepsplan. Naar aanleiding van 
methodegebonden toetsen en observaties van de leerkracht wordt direct zorg op maat 
geboden voor de desbetreffende leerling of een groepje leerlingen. De leerling of het groepje 
leerlingen krijgt dan verlengde instructie.De hulp is van tijdelijke aard en heeft als doel de 
leerling(en) weer te laten aansluiten bij het groepsplan.  

Zorgniveau 3: Speciale zorg in de groep, met inzet van een handelingsgerichte aanpak, 
verwerkt in een individuele of groeps- handelingsgerichte aanpak (HGA) 
Voorafgaand aan het opstellen van een HGA vindt bespreking met Ib-er en leerkracht plaats. 
De leerkracht maakt een groepsanalyse of individuele analyse bij enkele leerling. Eventueel is 
er een aanvullend didactisch onderzoek door de Ib-er of de leerkracht. Op grond van 
observaties en resultaten wordt een HGA opgesteld. 
 
Zorgniveau 4: Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
Indien leerlingen op één of meerdere gebieden een aangetoonde leerachterstand hebben en 
wij niet kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling stellen wij een OPP op. 
Deze leerlingen behalen het eindniveau van het basisonderwijs niet. Op grond van een 
onderbouwde diagnose bepalen wij voor een of meerdere vakken een uitstroomniveau en 
passen de leerstof daarop aan. Het kind gaat dan zijn eigen leerlijn volgen en verlaat dan 
bijvoorbeeld de basisschool met een behaald eindniveau groep 6 voor rekenen en begrijpend 
lezen. 
Extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband: 
Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de school overstijgt, 
wordt in overleg ondersteuning toegevoegd of wordt een plaatsing in een andere basisschool 
of een tijdelijke plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs overwogen. Voor een tijdelijke 
plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring noodzakelijk. Per 
1 augustus 2014 beslist het samenwerkingsverband door middel van een 

http://www.swvpassendonderwijsheerlen.nl/bestanden/17/Ondersteuningsplan-Heerlen.pdf
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toelaatbaarheidsverklaring of een leerling toelaatbaar is tot een school voor speciaal 
basisonderwijs (SBO) of (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO. Tegen deze beslissing over 
de toelaatbaarheid kan bezwaar worden ingediend bij een (bezwaar)adviescommissie. De 
directeur geeft, na inwinning van het deskundigenadvies, al dan niet een 
toelaatbaarheidsverklaring  af en vervolgens kan de leerling geplaatst worden in of het SBO 
of het SO.   
De volledige rapportage is onderdeel van het schoolvademecum. 
 

4.4 Organisatie en communicatie 
Basisschool St. Paulus is (nog) een zelfstandige school en behoort tot de onderwijsstichting 
Innovo (53 basisscholen, 3 SO-scholen en 2 SBO) . Tijdens de doorontwikkeling Innovo heeft 
een herschikking plaatsgevonden van de verschillende scholen in zg. gemeenschappen van 
scholen onder leiding van één directeur. De directeur moet dan meer op tactisch en 
strategisch niveau functioneren en minder op operationeel niveau. Onze school is zo’n school 
die onder een ‘gemeenschap’ is ingedeeld, samen met bs. De Schakel in Heerlen. 
Als integraal schoolleider stuurt de directeur nu twee onafhankelijke teams aan. Er is wel al  
veel samenwerking op na- en bijscholingsniveau, uitwisselen van kennis en van materialen. 
Op beide scholen is een adjunct directeur aanwezig die de directeur volledig vervangt bij 
diens afwezigheid.  
De directeur is wat uitoefening van zijn functie betreft verantwoording schuldig aan het 
College van Bestuur. Het College van Bestuur stelt  de directeur in de gelegenheid om op 
vele  punten  zelf tot keuzes  te komen over de wijze waarop de doelen kunnen worden 
bereikt (besturingsfilosofie uit Strategisch BeleidsPlan 2015-2020: De schooldirecteur is 
eindverantwoordelijk voor de onderwijsprofilering, onderwijskwaliteit en people management 
op zijn school, gaat verstandig om met geld en laat zich facilitair ontzorgen. 
Beleidsontwikkeling top-down en bottum-up). Hij/zij doet dit  in nauw overleg met het team. 
 
Een MR en ouderraad zijn onderdeel van de schoolstructuur. De MR wordt ca. 6x per jaar 
geïnformeerd over alle lopende zaken op het gebied van financiën, personeel en 
onderwijsopbrengsten. De ouderraad heeft een ondersteunende taak op het gebied van 
praktische en organisatorische zaken. 
De school werkt nu nog op basis van het leerstofjaarklassensysteem. Op basis van het totale 
aantal leerlingen moeten we werken met combinatieklassen. Dit is ook het uitgangspunt bij 
het formeren van de groepen. De inzet van de formatie wordt bepaald aan de hand van 
‘groepsbehoeften’. Hierbij worden zowel didactische als pedagogische argumenten 
meegenomen in de keuze van de extra inzet. Het managementteam neemt hierbij het besluit 
nadat het alle betrokkenen gehoord heeft.  
Sinds schooljaar 2014-2015 wordt steeds meer in flexibele groepen gewerkt met als doel om 
kinderen vanuit zelfstandig werken te laten komen tot zelfverantwoordelijk leren. Het streven 
is om deze organisatievorm de komende jaren te laten uitbreiden, waarbij duurzaam leren en 
het persoonlijke belang van het individuele kind steeds meer centraal staat. 
 

Wat het schoolklimaat betreft willen wij dat alle kinderen door ons onderwijs kansen krijgen 
en hen aansporen het beste uit  zichzelf te halen. Hiervoor is  een veilig schoolklimaat  een 
noodzakelijke voorwaarde. Veiligheid  krijgt structureel aandacht op onze school. Daarbij 
verwijzend naar de ontwikkelingen rondom de reeds eerder genoemde SWPBS-aanpak. 
De fysieke veiligheid in en rond het schoolgebouw  voldoet aan de huidige huisvestingseisen 
volgens  de Arbo-wet. In de Arbo-wet zijn onder andere eisen gericht  op een verantwoorde 
inrichting  van het gebouw, omgang met gevaarlijke stoffen, brandveiligheid  en algemene 
veiligheid. 
Onze school  heeft  een veiligheidscoördinator aangesteld. Hij/zij wordt daarin ondersteund 
door een preventiemedewerker op bovenschools  niveau.  Tot de taken van de veiligheids- 



 

Schoolplan bs  St. Paulus                                                                                                                         18 

                        

coördinator behoren onder andere: 
- Introductie  van huisregels, zodat kinderen, personeel, ouders en bezoekers zich 
 veilig gedragen. 
- Registratie van ongevallen en risico’s,  zodat er inzicht  is  waar en hoe ongelukken 
 (kunnen) gebeuren en gerichte  maatregelen worden genomen ter voorkoming. 
- Organisatie van minimaal een maal per jaar een ontruimingsoefening. 
- Op grond van de Arbo-wet 
- voeren wij verzuimbeleid, inclusief verzuimbegeleiding; 
- bieden we werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan 
- stellen we voldoende bedrijfshulpverleners  aan 
- zijn we in het bezit  van een goedgekeurde risico-inventarisatie en evaluatie  
- leven we de brandveiligheidsvoorschriften na en melden we ongevallen met ernstig  
 letsel direct aan de arbeidsinspectie. 
In het kader van het ARBO-beleid is elke school verplicht een ontruimingsplan op te stellen 
en een aantal leerkrachten een opleiding te laten volgen tot bedrijfshulpverlener. Onze 
school heeft  een ontruimingsplan opgesteld, dat minimaal één keer per jaar geoefend 
wordt. Dit ontruimingsplan is  aanwezig  in alle klassen, groepsklappers  en het 
schoolvademecum. 
Wij willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel en ouders  zich thuis 
voelen.  Daarom  willen wij geen pestgedrag, agressie, geweld, discriminatie of seksuele 
intimidatie op onze school. Om een veilig klimaat  te waarborgen hebben we twee 
contactpersonen en is  er een klachtenregeling (zie schoolgids/website). 
 
In alle groepen is vanaf 08.15 uur vrije inloop voor leerlingen en hun ouders. Om 8.30 uur 
beginnen de lessen. Aangezien onze school een continue rooster heeft blijven de leerlingen 
tussen de middag op school. Het toezicht houden zowel tijdens het eten (15 minuten) als 
tijdens de middagpauze (15 minuten) wordt uitgevoerd door de leerkracht en hun stagiaires.  
Aangezien de school erg veel ‘lesgevende uren’ heeft zal daar de komende jaren kritisch naar 
gekeken moeten worden zodat de balans tussen lesgevende en niet-lesgevende taken weer 
in balans komt (CAO 2014).  
De communicatie van school naar ouders wordt over het algemeen als positief ervaren. Veel 
communicatie vindt al plaats tijdens de dagelijkse inloop. Daarnaast verschijnt er per 6 
weken een nieuwsblad (PaulusNieuws), is informatie te vinden op onze website en staat bij 
elke klas een informatiebord met het allerlaatste nieuws voor ouders. Er is ook een 
leerlingenkrantje (voor en door leerlingen) en driejaarlijks is er ruimte voor oudergesprekken 
n.a.v. van de leerlingenrapportages (rapporten). 
Ouderparticipatie is stevig aanwezig op de politieke agenda. Dit heeft ook consequenties 
voor de school. De landelijke en gemeentelijke interesse vertaalt zich in een nulmeting van 
ouderparticipatie op de Heerlense scholen en moet overgaan in een plan van aanpak om de 
participatie te verbeteren waar nodig. Onze school speelt daarin een actieve rol. 
Zowel de schooltijden als de urenverdeling over de verschillende vak-en vormingsgebieden 
staan volledig uitgeschreven in onze schoolgids. 
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4.5 Inzet financiële middelen 
aantal   leerlingen : 1-10 83 81 70 62 62 

aantal   leerlingen  incl 3% 86 83 72 63 63 

   schooljaar   

   2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

3. BATEN  
       

3.1 Rijksbijdragen OCW           

3.1.1 Normatieve rijksbijdrage OCW 
            

578.460  
          

611.514  
          

546.338  
          

504.020  
          

503.958  

3.1.2 Overige subsidies OCW 
              

22.053  
             

13.719  
             

14.296  
            

14.935  
            

15.555  

  Totale rijksbijdragen OCW 
            

600.513  
          

625.233  
          

560.633  
          

518.954  
          

519.512  

3.2 Overige overheidsbijdragen           

3.2.2 
Overige 

                 
1.250  

               
1.574  

               
1.530  

               
1.498  

               
1.498  

  
Totaal overige 
overheidsbijdragen 

                 
1.250  

               
1.574  

               
1.530  

               
1.498  

               
1.498  

3.5 Overige baten           

3.5.4 baten verhuur 4.700  4.700  4.700  4.700  4.700  

  Totaal overige baten 
                 

4.700  
               

4.700  
               

4.700  
               

4.700  
               

4.700  

TOTALE BATEN 
            

606.463  
          

631.507  
          

566.863  
          

525.152  
          

525.710  

4. LASTEN  
       

4.1 Personele lasten           

4.1.1 Lonen en salarissen 
            

558.211  
          

496.722  
          

399.777  
          

367.385  
          

368.183  

4.1.3.1 
Dotatie personeel 

              
12.289  

             
13.045  

             
13.045  

            
13.045  

            
13.045  

4.1.3.2 
Inhuur / uitzendkrachten 

                          
-  

               
1.200  

               
1.200  

               
1.200  

               
1.200  

4.1.3.3 
Overige 

              
77.780- 

            
16.950- 

               
2.700  

               
2.700  

               
2.700  

  Totale personele lasten 
            

492.720  
          

494.017  
          

416.722  
          

384.330  
          

385.128  

             

4.2 Afschrijvingslasten           

4.2.3 
Inventaris en apparatuur 

                 
6.774  

               
8.581  

               
5.845  

               
3.842  

               
5.218  

4.2.4 
Overige materiële vaste activa 

                 
5.460  

               
4.762  

               
4.923  

               
3.671  

               
2.065  

  Totale afschrijvingslasten 
              

12.234  
             

13.344  
             

10.768  
               

7.513  
               

7.283  

4.3 Huisvestingslasten           

4.3.1 
Dotatie voorziening onderhoud 

              
12.553  

             
24.032  

             
21.471  

            
19.808  

            
19.806  

4.3.3 
Klein onderhoud en exploitatie  

                 
4.400  

               
4.400  

               
4.400  

               
4.400  

               
4.400  

4.3.4 
Energie en water 

              
19.150  

             
18.450  

             
18.450  

            
18.450  

            
18.450  

4.3.5 
Schoonmaakkosten 

              
16.336  

             
14.336  

             
14.336  

            
14.336  

            
14.336  

4.3.6 
Heffingen 

                 
2.000  

               
1.800  

               
1.800  

               
1.800  

               
1.800  

             

  
Totale huisvestingslasten 

              
54.439  

             
63.019  

             
60.457  

            
58.794  

            
58.792  

4.4 Overige instellingslasten           

4.4.1 
Administratie en beheerslasten 

              
56.226  

             
63.597  

             
56.819  

            
52.418  

            
52.412  

4.4.4 
overige uitgaven 

                 
6.245  

               
6.296  

               
6.296  

               
6.296  

               
6.296  
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Totale overige instellingslasten 

              
62.471  

             
69.894  

             
63.115  

            
58.714  

            
58.708  

4.5 Leermiddelen        

4.5.1 
Leermiddelen 

              
14.600  

             
15.800  

             
15.800  

            
15.800  

            
15.800  

  
Totale leermiddelen 

              
14.600  

             
15.800  

             
15.800  

            
15.800  

            
15.800  

TOTALE LASTEN 
            

636.464  
          

656.073  
          

566.863  
          

525.152  
          

525.710  

  
TOTALE BATEN 

            
606.463  

          
631.507  

          
566.863  

          
525.152  

          
525.710  

  
TOTALE LASTEN 

            
636.464  

          
656.073  

          
566.863  

          
525.152  

          
525.710  

  
resultaatbestemming: vrijval 

schoolreserve 
              

30.000  -24.566  
                        

-  
                        

-  
                        

-  

  
EXPLOITATIERESULTAAT 

                        
0- 

                       
0- 

                        
-  

                        
-  

                        
-  
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5. Evaluatie, borging en schoolontwikkeling    
5.1 Evaluatie van de planperiode 2011-2015  
De evaluatie van elk schooljaar staat kort beschreven in het schooljaarplan van het 
daaropvolgend schooljaar. Deze schooljaarplannen vanaf schooljaar 2011-2012 tot en met 
2013-2014 zijn op school ter inzage aanwezig. De laatste versie is ook te bekijken op onze 
schoolwebsite. 
De evaluatie van schooljaar 2014-2015 is hieronder beschreven (5.5.1.) De volledige 
beschrijving vindt u in het schooljaarplan zelf. 
 

5.2 Belangrijke ontwikkelingen binnen INNOVO 
Het Strategisch BeleidsPlan 2015-2020 van INNOVO is tot stand gekomen na evaluatie van 
het strategisch beleidsplan 2011-2015. Door middel van ‘Roadshows’ waar alle geledingen 
voor uitgenodigd waren, konden alle aanwezigen informatie ontvangen over het plan, 
suggesties geven t.a.v. de inhoud, voorstellen doen tot aanpassingen of gewoon interesse 
tonen voor de ontwikkelingen die binnen Innovo gaande zijn.  Mede op basis  van deze 
informatie werd de bijgestelde strategische koers bepaald. Voor de inhoudelijke informatie 
verwijs ik naar het strategisch beleidsplan 2015-2020 van INNOVO. 
    

5.3 Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen  

We hebben gebruik gemaakt van de 11 werkprocessen van Innovo om het onderwijs en 
leren in kaart te brengen. Binnen deze werkprocessen hebben we gebruik gemaakt van de 
indicatoren van de onderwijsinspectie, analyse leerlingenpopulatie, de resultaten van de 
tussen- en eindopbrengsten, de groep- en schoolanalyses  en de intern gehouden 
tevredenheidsonderzoeken en QuickScan. 

 
Sterk  
 

Kans 

*Team samenstelling *Zelfverantwoordelijk leren of groepsdoorbrekend 
werken 

*Zorgplannen, zorg algemeen *Externe partners en ouderbetrokkenheid 
*Pedagogisch klimaat / gedragsaanpak *LB-ers, kwaliteiten verder benutten. 
*VVE-Thuis / leren doen we samen/startgroep 

peuters 
*Sociale media (PR en 21 century skills) 

  
Zwak Bedreigingen 

*schrijfonderwijs *Leerlingenpopulatie met hoge leerkracht 
afhankelijkheid 

*Hoge dichtheid van scholen in wijk *Hoge ambities (hoog verloop leerlingen, werkdruk, 
ziekteverzuim) 

*leegstand, geen brede school *Brede range onderwijsaanbod (zorgaanbod, 
verdichting) 

*geïsoleerde ligging school, (Akerstraat) *Administratieve lasten 

 *Integraal Huisvestingsplan Heerlen 

   
5.4 Meerjarenplan schoolontwikkeling 2015-2016  
 

Op basis van de SWOT-analyse en onze missie/visie zijn wij gekomen  tot het formuleren en 
realiseren van de volgende prioriteiten in de wenselijke  ontwikkelingen: 

 Specifieke doelen Verbinding met 

algemene doel 

Activiteiten 
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2015-2016 Ouderparticipatie Werkproces 11:  

Afstemming educatieve partners 

Opzetten en uitwerken van een plan 
“ouderparticipatie”. Dit plan wordt nu ontwikkeld 
en zal de komende jaren uitgewerkt worden op 
basis van een nulmeting en de te bereiken doelen. 

 SWPBS, gedragsregulering, school 

breed. Preventieve aanpak vermijding 

pestgedrag. 

Werkproces 2: Veilige en sociale 

omgeving 

De ervaringen die het afgelopen jaar zijn opgedaan 
verder ‘uitrollen’ op de andere kritische plekken: 
openbare ruimte, centrale ruimtes en klassen. 
Verdere uitwerking in SWPBS-plan.  

 Aanpak werkdruk: IPB (arbo, Rie, 

tevredenheidsonderzoek) 

Werkproces 2 

Veilige en sociale omgeving 

Uitwerking van nieuwe CAO-afspraken in 
combinatie met gegevens uit andere onderzoeken. 

 Kennisdeling LB-ers naar teamleden 
en ontwikkeling van zelfsturend team. 

Werkproces 1: kwaliteitszorg. LB-ers nemen het initiatief om te komen tot 
voorstellen hoe hun expertise binnen het team kan 
worden gedeeld. Het MT kan hierbij een 
ondersteunende rol spelen. 

 Kwaliteitsverbetering/ borging 

taalonderwijs & Didactisch handelen 

leerkracht 

Werkproces 4: Differentiatie in 

instructie en verwerking. 

Werkproces 3: Afstemming 

leerstofaanbod 

Plan van aanpak t.b.v. kwaliteitsverbetering en 
borging van: 
woordenschat en begrijpend lezen (in relatie tot 
het didactisch handelen). 

 Passend Onderwijs, aanscherping 
SOP: o.a. hoogbegaafdheid.  

Werkproces 8 & 9 Planmatig 
handelen & toetsen, waarderen 
en rapporteren. 

Inventarisatie zorgleerlingen/zorgvraag in relatie 
tot specifieke zorgbreedte/zorgaanbod van de 
school. Op basis hiervan personeelsbeleid voeren 
voor de komende jaren.  
Schoolbeleid opstellen t.a.v. hoogbegaafdheid. 

2016-2017 Ouderparticipatie Werkproces 11 (Afstemming 

educatieve partners) 

Op basis van plan evaluatie nieuwe activiteiten 
inplannen en/of bijstellen.   

 SWPBS, gedragsregulering, school 

breed. Preventieve aanpak vermijding 

pestgedrag 

Werkproces 2: Veilige en sociale 

omgeving 

De werkgroep plant op basis van evaluatie nieuwe 
activiteiten en borgt de behaalde kwaliteit (jaarlijks 
terugkerend). Zie doelen plan van aanpak 

 Zelfstandig/zelfverantwoordelijk leren 
voor en door kinderen. 

Werkproces 7 

(Zelfverantwoordelijk leren) 

Visie en aanpak is vastgelegd in plan van aanpak. 
Zie schooljaarplan 2016-2017. Uitvoering plan 

 Kwaliteitsverbetering/ borging 

taalonderwijs & Didactisch handelen 

leerkracht 

Werkproces 3, 4 en 6  Plan van aanpak t.b.v. kwaliteitsverbetering en 
borging van: 
woordenschat en begrijpend lezen.  

 Oriëntatie op onze ICT-visie binnen 
ons onderwijs. Welke richting gaan we 
op m.b.t. de inzet van ICT-middelen ? 

Werkproces 4: differentiatie in 
instructie en verwerking. 
Werkproces 8: planmatig 
handelen. 

ICT-er(s) en MT ontwikkelen een projectplan met 
daarin een voorstel voor de toekomstvisie op ICT-
gebied in 2017-2018. 

 Ontwikkeling van zelfsturend team. Werkproces 1 & 2:  
Kwaliteitszorg & 
Veilige en sociale omgeving. 

Leerkrachten (incl. LB-ers)  komen tot voorstellen 
hoe hun expertise binnen het team kan worden 
ingezet (Bottum-up).  

2017-2018 Andere leer- en organisatievormen 

w.o. zelfstandig en 

zelfverantwoordelijk leren door 

kinderen 

Werkproces 7 

Zelfverantwoordelijk leren 

Visie en aanpak is vastgelegd in plan van aanpak. 
Zie schooljaarplan 2016-2017. Vervolg uitvoering 
plan. 

 Kwaliteitsverbetering/ borging 

taalonderwijs & Didactisch handelen 

leerkracht 

Werkproces 3, 4 en 6  Plan van aanpak t.b.v. kwaliteitsverbetering en 
borging van: 
woordenschat en begrijpend lezen.  

 Concreet plan van aanpak op basis 
van visieontwikkeling over de 
implantatie van het ICT 

Werkproces 8; passend onderwijs. Werkgroep ICT. 

 SWPBS, gedragsregulering, school 

breed. Preventieve aanpak vermijding 

pestgedrag 

Werkproces 2:  
Veilige en sociale omgeving. 

Onderhouden en aanscherpen van afspraken, 
schoolbreed. 

    

2018-2019 Inventarisatie op schoolniveau over 
inzet en opleiden van specialisten op 
basis van schoolbehoefte in relatie tot 
zorgvraag leerlingen.  

Werkproces 1: kwaliteitszorg. 
Werkproces 8: planmatig 
handelen. 

Deskundigheidsbevordering voor de begeleiding 
van leerlingen met specifieke 
begeleidingsbehoeften op basis van evaluatieve 
gegevens (schoolpopulatie, specialisten op school 
etc.). 

 Andere leer- en organisatievormen 

w.o. zelfstandig en 

zelfverantwoordelijk leren door 

kinderen  

Werkproces 7 

Zelfverantwoordelijk leren 

Visie en aanpak is vastgelegd in plan van aanpak. 
Zie schooljaarplan 2016-2017. Vervolg uitvoering 
plan. 

 Uitvoering van het ICT-plan  Werkproces 3 en werkproces 8 Op basis van invoeringsplan ICT 2019. 

 Kwaliteitsverbetering/ borging 

taalonderwijs & Didactisch handelen 

leerkracht 

Werkproces 3, 4 en 6  Plan van aanpak t.b.v. kwaliteitsverbetering en 
borging van het didactisch handelen. 

 Visie ontwikkeling voor nieuwe 
planperiode 2019 -2024 

 Visie traject met team, MR en kinderen. 
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5.5 Het schooljaarplan 2015-2016 
5.5.1 Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 
 
3.5.a. Opbrengstgericht werken (groepsplanontwikkeling op basis van groepsanalyse) 

1. Algemeen doel 
 

1.1 kwaliteitsverbetering en completering van het huidige groepsplan voor de 
groepen 1 t/m 8. 
1.2 verdieping van de analyse-vaardigheden van de leerkrachten. 

3. Specifieke doel(en) Zie schooljaarplan 2014-2015 
5. Prestatie-indicator(en) Evaluatie  

 5.1 Een algemeen door inspectie goedgekeurd 
groepsplan voor iedere groep met specifieke 
groepsplannen voor de vakken 
taal/woordenschat (kleuters) en rekenen, 
spelling en woordenschat (groepen 3 t/m 8) 

  

 5.2 Cito-opbrengsten ( Eindtoetsen) voor de 
vakken met een groepsplan zijn significant 
gestegen t.o.v. schooljaar 2013-2014.  

  

 5.3 De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 
hebben hernieuwde kennis w.b. het maken van 
kwalitatief goede analyses n.a.v. de cito-toetsen 
en passen deze in hun praktijk toe. 

  

 
3.5.b. Schakelklas (inrichting en uitvoering) 

1. Algemeen doel 
 

Het bevorderen van de taalontwikkeling bij kinderen die een significante 
achterstand hebben t.o.v. hun leeftijdgenoten. 

3. Specifieke doel(en) Zie schooljaarplan 2014-2015 
5. Prestatie-indicator(en) Evaluatie  

 Er wordt gewerkt op basis van een 
ontwikkelplan volgens een `PDCA-cyclus’ 
(smart). In dit plan staan de doelen beschreven 
die vertaald worden in de individuele (of groep) 
behandelplannen.   
De nadruk ligt op taalontwikkeling en is 
afhankelijk van de persoonlijke behoefte van de 
leerling of van een groep leerlingen. 
Zie het ontwikkelplan ‘Schakelklas’. 

  

 
3.5.c. SWPBS (Schoolwide positive behavior support) Gedragsregulering 

1. Algemeen doel 
 

1.1 De school hanteert een aanpak die gericht is op het creëren van een 
positief, veilig en voorspelbaar schoolklimaat waardoor het leren wordt 
bevorderd en gedragsproblemen zoveel mogelijk voorkomen worden. Met als 
gevolg: 
* vermindering van gedragsproblemen 
* toename van de effectieve instructie- en leertijd 
* afname van het aantal leerlingen dat slachtoffer wordt van verbaal    geweld, 
reductie van het aantal disciplinaire maatregelen, minder 
handelingsverlegenheid van leraren. 
* toename sociaal gedrag op school, klas en thuis en een betere 
samenwerking met ouders. 
 

3. Specifieke doel(en) Zie schooljaarplan 2014-2015 
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5. Prestatie-indicator(en) Evaluatie  

 3.1 De leerkrachten werken doelgericht aan het 
creëren van een positief klas- en schoolklimaat 
ter bevordering van het leren van de leerlingen 
en ter voorkoming van probleemgedrag. 

  

 3.2 Leerkrachten hanteren een preventieve 
aanpak t.a.v. gedrag, beschreven in de 
groepsplannen gedrag niveau 1, 2 en 3, 
waardoor het aantal geregistreerde incidenten 
schoolbreed en op klassenniveau afneemt. 

  

 3.4 De school gaat een partnerschap aan met 
ouders om op deze wijze de (noodzakelijke) 
samenwerking te versterken. 

  

 
3.5.d.Taal/lezen alg: begrijpend lezen/woordenschat 

1. Algemeen doel 
 

1.1 De kwaliteit van het zowel lezen als begrijpen lezen leesonderwijs/ 
woordenschatonderwijs  op deze school moet zeer goed tot excellent zijn op 
basis van competente leerkrachten. 
1.2 De Cito begrijpend lezen (en woordenschat) toetsscores liggen tenminste 
op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag 
worden verwacht. 
1.3 Begrijpend lezen, begrijpend luisteren en woordenschat worden 
schoolbreed (gr. 1 t/m 8) en planmatig aangeboden. 

3. Specifieke doel(en) Zie schooljaarplan 2014-2015 
5. Prestatie-indicator(en) Evaluatie  

 5.1 De gemiddelde score van de Citotoets 
‘woordenschat’ en begrijpend lezen ligt voor 
80% op of boven het landelijk gemiddelde, 
rekening houdend met de specifieke situatie van 
de doelgroep op basis van de schoolsoort. 

  

 5.2 Alle klassen zijn woordenschatvriendelijk 
ingericht met zichtbare hulpmiddelen t.b.v. de 
woordenschatontwikkeling inclusief 
woordenlogboek. 

  

 5.3 Tempolezen, stilleesaanpak en werken aan 
het fonemisch bewustzijn zijn vaste onderdelen 
van het onderwijsaanbod 

  

 5.4 Ouders zijn betrokken bij de 
woordenschatontwikkeling 

Zeker nog een 
aandachtspunt 

 

 5.5 De leerkracht maakt gebruik van de 
effectieve instructiemethode t.a.v. 
woordenschatontwikkeling en begrijpend lezen. 

  

 
3.5.e.werken aan referentieniveaus 

1. Algemeen doel 
 

1.1 De school/leerkrachten zijn voorbereid op de ontwikkelingen en eisen die 
aan de referentieniveaus gesteld gaan worden. 

3. Specifieke doel(en) Zie schooljaarplan 2014-2015 
5. Prestatie-indicator(en) Evaluatie  

 5.1 Er is een overgang van de bestaande 
eindtoets naar een eindtoets die volledig 
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rapporteert over vorderingen van leerlingen op 
de referentieniveaus (centrale eindtoets). 
 

 5.2 Referentieniveaus worden betrokken bij de 
beoordeling van de leerresultaten (ook door de 
inspectie). 

  

 
3.5.f. Zelfverantwoordelijk leren (voortzetting 13-14) 

1. Algemeen doel 
 

1.1 De school werkt planmatig aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden 
van zelfstandig werken (en zelfstandig leren). 
1.2 De leerkracht onderkent de 4 fases van zelfstandig werken en stimuleert 
(creëert voorwaarden) deze ontwikkeling bij zijn leerlingen (zelf (ver)werken, 
zelfstandig werken, zelfstandig leren, zelfverantwoordelijk leren). 
1.3 De leerkracht biedt een ordelijke, functionele en uitdagende leeromgeving 
aan  t.a.v. het zelfverantwoordelijk leren. 
1.4  De leerlingen kennen en passen de regels toe van zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk leren. 
1.5 Per jaargroep is vastgelegd welke vormen van zelfverantwoordelijk leren 
minimaal worden toegepast. 

3. Specifieke doel(en) Zie schooljaarplan 2014-2015 
5. Prestatie-indicator(en) Evaluatie  

 5.1 Analyse (inventarisatie) van de huidige 
situatie heeft plaatsgevonden en is vastgelegd. 

  

 5.2 Deelplan is geschreven op basis van de PDCA-
cyclus. 

  

 5.3 De data  zijn vastgelegd, een werkgroep is 
ingesteld en werkafspraken zijn gemaakt. 

  

 5.4 Er is informatie verstrekt over de 4 fases van 
zelfstandig leren 

  

 5.5 Er is informatie verstrekt over procesgerichte 
feedback en een coachende rol van de leerkracht 

  

 5.6 Afspraken zijn gemaakt over de thema’s, 
inhouden en uitvoering van de school brede 
projecten 

  

 
3.5.g. Hoogbegaafdheid 

1. Algemeen doel 
 

1.1 Meer-en hoogbegaafde kinderen ontvangen onderwijs op maat. 
1.2 De school beschikt over een beleidsplan op het gebied van meer-en 
hoogbegaafde leerlingen op bs St. Paulus 

3. Specifieke doel(en) Zie schooljaarplan 2014-2015 
5. Prestatie-indicator(en) Evaluatie  

 5.1 Alle leerkrachten kunnen leerlingen signaleren 
die meer-hoogbegaafd zijn en weten wat de 
vervolgstappen zijn. 

  

 5.2 Het meer-en hoogbegaafde kind blijft 
vaardigheidsgroei laten zien in hun Citotoetsen. 

  

 5.3 Het aantal gesignaleerde meer-en 
hoogbegaafde kinderen is gestegen t.o.v. 
schooljaar 2013-2014. 
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 5.4 Er is een protocol meer-en hoogbegaafde 
kinderen met daarbij behorende criteria en 
maatregelen dat bekend is bij alle leerkrachten.  

  

5.5.2  Verbeterplan/schoolontwikkeling schooljaarplan 2015-2016 

 

Voor het jaarplan 2015-2016 worden de doelen, genoemd in § 5.4, concreter uitgewerkt. Het 
verbetertraject zal ook komend jaar verder worden uitgewerkt  om de ingezette 
kwaliteitsontwikkelingen te borgen, maar ook waar nodig  te verstevigen naar aanleiding van 
nieuwe inzichten. 
De jaarlijks terugkerende bezigheden, in het kader van reguliere kwaliteitszorg of het 
aanschaffen van een methode e.d. zijn niet  in dit plan opgenomen. 
 

Samenhangende arrangementen 

Programmalijn:  
Werkproces 11, afstemming met 
educatieve partners 

2. Algemeen doel: 
Kwaliteitsverbetering van 
onderwijs door versterking van de 
ouderparticipatie 

3. Verbeterbudget: Inzet in tijd: 
3 scholingsvergaderingen 
Projectplan:  Ja (i.s.m. gemeente 
Heerlen) 

4. Specifieke doel(en) 
4.1. De specifieke lokale doelen staan beschreven in de Beleidsnotitie Educatief partnerschap 
(ouderbetrokkenheid) in de voor- en vroegscholen Heerlen 2013-2015. 
4.2 De specifieke doelen voor VVE-koppel Pino-Paulus worden opgenomen in het  meerjarig actieverbeterplan., 
dat als bijlage wordt toegevoegd aan het Partnerbeleidsplan ouderbetrokkenheid in VVE Heerlen van koppel 
Pino-Paulus. Betreffend actieverbeterplan wordt in september 2015 in concept opgemaakt. 
 

5. Maatregel(en): 
5.1. De beginsituatie   
De Beleidsnotitie Educatief partnerschap (ouderbetrokkenheid) in de voor- en vroegscholen Heerlen 2013-2015 
is ontstaan vanuit het landelijk prestatiebeleid voor VVE en gebaseerd op de normen voor VVE van de 

Onderwijsinspectie. De stakeholders waarmee deze beleidsnotitie is opgesteld zijn de schoolbesturen MOVARE, 
INNOVO, PeuterspeelzaalWerk Heerlen, de kinderopvangorganisaties en de gemeente Heerlen. De gemeente 
heeft een projectleider aangesteld met als doel te komen tot beleidsplannen VVE, met name om de 
ouderbetrokkenheid binnen VVE te vergroten. 
 
In januari 2015 is door de projectleider de Vragenlijst voor Ouders in VVE Heerlen 2014-2015 binnen alle 
koppels voor de ouders uitgezet. De respons van de ouders van Pino-Paulus, is de input voor het 
Actieverbeterplan. 
In september 2015 wordt een partnerteam gevormd waarin ouders en leidsters van de peuterspeelzaal en 
leerkracht (en)  van de basisschool participeren o.l.v. de directeur van de school (of plv). In afstemming met 
de irecteur en de PSZ worden prioriteiten en actie verbeterpunten voor schooljaar 2015-2016 vastgesteld. Op 
basis hiervan kan het actieverbeterplan opgesteld worden. 
Proceseigenaar: Directeur 
 

6. Prestatie-indicator(en): nader vast te stellen in november 2015 (a.d.h.v. Actieveverbeterplan). 

6.1. De directeur evalueert conform de PDCA cyclus en is nog nader vast te stellen. 

 

Gedegen en vernieuwend onderwijs 
1. Programmalijn: gedegen en 

vernieuwend onderwijs 

Werkproces 02, veilige en sociale 

omgeving 

2. Algemeen doel: 

SWPBS, gedragsregulering, school 

breed. 

3. Verbeterbudget: Inzet in tijd: 

4 scholingsvergaderingen 

Inzet in geld: €  

Projectplan:  Ja, opgesteld door PBS- 
4. Specifieke doel(en) 

4.1. 
5. Maatregel(en): 

5.1. De beginsituatie   

 

 

Proceseigenaar: Directeur 
6. Prestatie-indicator(en): 

6.1. De directeur evalueert 

 



 

Schoolplan bs  St. Paulus                                                                                                                         27 

                        

Gedegen en vernieuwend onderwijs 
1. Programmalijn: Gedegen en 

vernieuwend onderwijs 

Werkproces 08: Veilige en sociale 

omgeving 

2. Algemeen doel: 

Vermindering van werkdruk  
3. Verbeterbudget: Inzet in tijd: 

scholingsvergaderingen 

 

Inzet in geld: €  

Projectplan:  Ja  
4. Specifieke doel(en) 

4.1. 
5. Maatregel(en): 

5.1. De beginsituatie   

 

 

Proceseigenaar: Directeur 
6. Prestatie-indicator(en): 

6.1. De directeur evalueert 

 

Gedegen en vernieuwend onderwijs 
1. Programmalijn: Gedegen en 

vernieuwend onderwijs 

Werkproces 02: Veilige en sociale 

omgeving. 

2. Algemeen doel: 
Kennisdeling LB-ers naar teamleden. 
Ontwikkeling van ‘zelfsturend team’. 

3. Verbeterbudget: Inzet in tijd: 

scholingsvergaderingen 

Inzet in geld: €  

Projectplan:  Ja  
4. Specifieke doel(en) 

4.1. 
5. Maatregel(en): 

5.1. De beginsituatie   

 

 

Proceseigenaar: Directeur 
6. Prestatie-indicator(en): 

6.1. De directeur evalueert 

 

Brede ontwikkeling & eigentijds leren 
1. Programmalijn: Brede ontwikkeling 

en eigentijds leren 

Werkproces 4 (Differentiatie in 

instructie en verwerking). 

Werkproces 3 (Afstemming 

leerstofaanbod) 

2. Algemeen doel: 
Kwaliteitsverbetering/ borging 

taalonderwijs & didactisch handelen 

leerkracht 

3. Verbeterbudget: Inzet in tijd: 

scholingsvergaderingen 

 

Inzet in geld: €  

Projectplan:  Ja  

4. Specifieke doel(en) 

4.1. 
5. Maatregel(en): 

5.1. De beginsituatie   

 

 

Proceseigenaar: Directeur 
6. Prestatie-indicator(en): 

6.1. De directeur evalueert 

 

Planmatig handelen 
1. Programmalijn: Planmatig handelen 

Werkproces 08:  
2. Algemeen doel: 
a. aanscherping SOP: o.a. aanpak 
hoogbegaafdheid.  
b. Het behalen van de LB-quotum 

3. Verbeterbudget: Inzet in tijd: 

scholingsvergaderingen 

Inzet in geld: €  

Projectplan:  Ja  
4. Specifieke doel(en) 

4.1.  
5. Maatregel(en): 

5.1. De beginsituatie   

 

 

Proceseigenaar: Directeur 
6. Prestatie-indicator(en): 

6.1. De directeur evalueert 
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Brede ontwikkeling & eigentijds leren 
Programmalijn:  

Werkproces 11, afstemming met 

educatieve partners 

2. Algemeen doel: 
Zelfstandig/zelfverantwoordelijk leren 
voor en door kinderen. 

3. Verbeterbudget: Inzet in tijd: 

3 scholingsvergaderingen 

Projectplan:  Ja (i.s.m. gemeente 

Heerlen) 
4. Specifieke doel(en) 

4.1. 
5. Maatregel(en): 

5.1. De beginsituatie   

 

 

Proceseigenaar: Directeur 
6. Prestatie-indicator(en): 

6.1. De directeur evalueert 

 

5.5.3  schooljaarplan en schoolkalender. 
Alle praktische zaken, betreffende schooljaar 2015-2016 worden verder uitgebreid 
beschreven in onze schoolkalender die een onderdeel vormt van het schooljaarplan. 
Daarin vindt u de vakantieplanning, verlofdagen, groepsverdeling, personeelsinzet, (gedrags) 
regels en afspraken, gymtijden etc. De \kalender is gratis af te halen bij onze administratie. 
 
 
 
BIJLAGE 1.  Afkortingen. 
A  AVI  Een systeem voor het meten van de leesvaardigheid van kinderen            
B  BSO    Buitenschoolse opvang  
  BIO     Beroepen in onderwijs  
  BS       Basisschool 
C  CAO Collectief arbeidsovereenkomst 
D  DMT Drie minuten leestest voor kinderen 
H            HGA    Handelingsgerichte aanpak 
I          IB        Intern Begeleider 
  IPB Integraal personeelsbeleid 
  INK      Instituut Nederlandse  kwaliteit 
  ICT      Informatie communicatie technologie 
K  Kwa Kwaliteitsaspecten 
L             LEA     Locaal educatieve agenda 
  LB Leraar-B, specialist in een vak- of vormingsgebied 
  LG       Leerlingengewicht 
  LOVS Leerling onderwijs volgsysteem  
  LVS     Leerlingvolgsysteem 
M            MR      Medezeggenschapsraad 
N  NME Natuur en milieu educatie 
  NT-2 Nederlandse Taal als 2e taal 
O             OP      Onderwijzend personeel 
  OOP    Onderwijsondersteunend personeel 
  OPP     Ontwikkelingsperspectief 
  OV       Oudervereniging              
P  PAD Programma Alternatieve Denkstrategieën 
  PO    Primair onderwijs 
  PDCA   Plan, do, check, act 
  POP     Persoonlijk Ontwikkelingsplan 
  PSZ Peuter speelzaal 
  PKO    Periodiek  kwaliteitsonderzoek 
R   RDO    Register Directeur Onderwijs  
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  REA     Regionaal educatieve agenda  
  REC    Regionaal expertise centrum 
  Rie Risico inventarisatie en evaluatie 
S   SEO Sociaal emotionele ontwikkeling 
  SWV    Samenwerkingsverband  
  SBO    Speciaal Basisonderwijs 
  SLO    Stichting  leerplanontwikkeling 
  SO    Speciaal Onderwijs 
  SOP  School ondersteuningsprofiel 
  SWPBS Schoolwide positive behavior support 
  SWOT  Sterkte en zwakte analyse 
T             TSO    Tussenschoolse opvang 
V            VCB     Voortgangscontrolebespreking 
  VO      Voortgezet  onderwijs 
  VVE     Voor- en vroegschoolse educatie       
  VEBO Verkeerseducatie basisonderwijs       
W  WTF    Werktijdfactor 
Z             ZAT     Zorg adviesteam 


