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Hoofdstuk 1: Inleiding
Ons schoolplan beschrijft –binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van de Stichting Salomo- in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze
visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van ambities (fase ‘to plan). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse
instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze verbeterdoelen (fase ‘to check) voor de komende vier jaar.
Het schoolplan functioneert daardoor als verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders, en als
planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2019-2023. Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak (zie hoofdstuk 7)
willen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. In een jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op
deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.
Het schoolplan is door de directie opgesteld in overleg met het team. De teamleden hebben meegedacht over de invulling van de verschillende
hoofdstukken, en tevens conceptteksten aangeleverd. De komende vier jaar zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken.
Daarnaast zullen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan van dat schooljaar evalueren en voor het komende jaar samen opnieuw vaststellen.
Ons schoolplan is een romp plan. Daarom verwijzen we naar de volgende beleidsstukken:








Schoolgids
Protocol Ontwikkelingsperspectief
Protocol dyslexie
Strategisch beleid Stichting “ Salomo”
Protocol Hoogbegaafdheid
Schoolondersteuningsprofiel
NRO
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Hoofdstuk 2: Schoolbeschrijving
2.1 Adresgegevens school
De Dreefschool is een grote basisschool gelegen aan de zuidkant van de Haarlemse binnenstad.
De school beschikt over twee locaties; het hoofdgebouw waarin 10 groepen gehuisvest zijn en
een dependance aan de Kleine Houtweg 24. Het hoofdgebouw en de dependance zijn gevestigd
in een monumentale panden. De kinderen die de school bezoeken komen ons postcodegebied (
zie postcodebeleid schoolgids). De laatste jaren schommelt het leerlingenaantal tussen de 500
en 530 leerlingen.
Adresgegevens:
Hoofdgebouw:
Dreef 20
2012 HS Haarlem
Tel.:023 531 29 12
E-mail: info@dreefschool.nl

Dependance:
Kleine Houtweg 24
2012 AD Haarlem
Tel: 023 7011456

De Dreefschool maakt deel uit van Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.
Adres van de Stichting:
Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Bezoekadres: Garenkokerskade 19, 2013 AJ Haarlem.
Postadres:
Postbus 2018, 2002 CA Haarlem
Tel. :
023 7078380
Internet/e-mail: www.salomoscholen.nl / info@salomoscholen.nl
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2.2 De missie en visie van de school
Missie
De Dreefschool staat voor : Ontmoeting, ontdekking, ontplooiing.
Deze drie begrippen vormen het uitgangspunt van het onderwijs dat wij als Dreefschool bieden.
De Dreefschool zien wij als ontmoetingsplaats, voor kinderen, ouders, denkbeelden en culturen. In een warme sfeer die gekenmerkt wordt door
betrokkenheid en samenhorigheid hebben wij veel aandacht voor de ontplooiing van het individuele kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen groeien in
hun zelfstandigheid, dat zij hun verantwoordelijkheid leren te nemen en respectvol zijn naar hun omgeving en medemens. Wij willen ze leren hum
mogelijkheden te ontdekken, op hun eigen mogelijkheden te vertrouwen en ze verder helpen deze uit te bouwen. Dit vormt de basis voor een passende
voorbereiding op een toekomst in onze samenleving.
Onze slogan is: ontmoeting, ontdekking en ontplooiing.
Onze kernwaarden zijn:
1.Betrouwbaarheid, in de zin van eerlijkheid, vertrouwen en echtheid
2. Respect en liefde
3. Zelfstandigheid
4. Verantwoordelijkheid
5. Ruimte voor ontwikkeling ( creativiteit)

Visie
ontmoeting
Wij willen dat kinderen, ouders en leerkrachten elkaar ontmoeten op de Dreefschool. Kinderen ontmoeten elkaar in de klas of op het schoolplein. Maar ook
tijdens het tutorlezen, groepsdoorbrekend werken en begeleiding bij sportdagen leren kinderen van verschillende leeftijden samen te werken en
verantwoordelijk voor elkaar te zijn. Tijdens projecten en vieringen willen we ervoor zorgen dat de leerlingen van het hoofdgebouw en de dependance met
elkaar in contact komen en blijven.
Het Dreefschool gemeenschapsgevoel ontstaat in de ontmoetingen die plaatsvinden tijdens de voorbereidingen van projecten, met hulp in de klas, tijdens
excursies en op vele andere momenten. Daarom vinden wij een goede samenwerking met ouders erg belangrijk. Wij willen met u samen verantwoordelijk
zijn voor uw kind. Minstens zo belangrijk is de omgeving van de school. Wij leren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun leefomgeving. De leerlingen
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gaan bijvoorbeeld in groepjes het park in om op te ruimen. Want wij willen een school zijn met een positief contact met de buurt. De leefwereld van het
kind willen wij verbreden door het in contact te brengen met andere culturen en denkbeelden. In onze methode voor levensbeschouwelijke vorming komt
dit vrijwel dagelijks aan de orde, maar ook in projecten besteden we hier aandacht aan. Sommige kinderen zijn anders dan anderen. Het leren om met de
verschillen om te gaan en respect voor elkaar te leren hebben is een belangrijk doel.
Ontdekking
Het leven van een kind is een leven van ontdekking. Wij willen uw kind actief helpen in het ontdekken van zichzelf en de wereld om hem heen. Bijvoorbeeld
bij het vak techniek, maar ook bij de workshops, die tijdens de afsluitingen van projecten worden aangeboden. De keuzelessen, die op vrijdagmiddagen
worden aangeboden, lenen zich om op creatief gebied nieuwe ontdekkingen te doen.
Op sociaal emotioneel gebied is ieder kind eveneens steeds in ontwikkeling. Wij willen het kind ondersteunen in dit proces en hopen het handvatten te
kunnen geven om steeds krachtiger en zelfbewuster te worden.
Soms gaat het leren heel makkelijk, of gewoon of wat moeilijker. Wij willen bij ieder kind ontdekken wat de groeimogelijkheid.
Ontplooiing
Wij willen gedegen onderwijs geven met veel aandacht voor kennisoverdracht. Onze school staat hierom bekend. Wij hebben hoge verwachtingen van
kinderen en van het personeel. De kinderen werken in niveau groepen en wij hebben ons het doel gesteld om nog meer aandacht te besteden aan die
kinderen die bovengemiddeld presteren. Ons onderwijs vraagt van de leerkrachten dat deze voortdurend in beweging zijn om nieuwe ontwikkelingen vorm
te geven. Het invoeren van instructie geven op drie niveaus, de voorbereidingen voor het Passend onderwijs en vernieuwingen op ICT gebied zijn hier
voorbeelden van. Een geïnspireerd en deskundig team daagt zichzelf en uw kind uit tot het nemen van nieuwe stappen. Samenwerken en het leren nemen
van je verantwoordelijkheid trainen wij onder andere in de groepsdoorbrekende projecten.
Het samen leven en werken vragen veel van een kind. En iedere leeftijdsfase vraagt ook weer om andere vaardigheden. Met regels geven wij leerlingen een
duidelijk kader waarbinnen zij zich kunnen ontplooien. Ter ondersteuning van dit proces maken wij gebruik van een methode voor sociaal emotionele
ontwikkeling. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen. Samen met de ouders proberen wij die
ontwikkeling in gang te zetten. In zijn eigenheid moet elk kind de ondersteuning krijgen om zich te kunnen vormen.
en zijn en hier naar handelen. Het uiteindelijke doel is de groei van het kind zo optimaal mogelijk te maken. Door intensief toetsen, de resultaten in kaart te
brengen en deze te vergelijken met de standaarden zijn wij opbrengstgericht met de leerlingen bezig. Het ontdekken én eruit halen wat in het kind zit.

2.3 Missie- en visiebeleid
Om de vier jaar wordt de visie en missie met het hele team besproken . We maken dan een vierjaren planning van alle onderwerpen die we willen
verbeteren aan de school. We kijken dan of de missie en de visie daar ruimte voor geeft of moet worden aangepast.
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Aa het eind van elk schooljaar evalueren we de opbrengsten van het jaar en passen we de planning voor het volgend jaar aan. We kijken dan weer naar de
missie en visie van de school om er voor te zorgen dat we binnen onze doelstellingen blijven.

2.4 Levensbeschouwelijke identiteit
De Dreefschool is een christelijke basisschool. Zoals op iedere basisschool in Nederland doen wij ons best kinderen, in de acht jaren dat zij bij ons op school
zitten, waarden en normen mee te geven. Wij proberen de kinderen het goede voorbeeld te geven.
Wij werken in alle groepen met de methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming: "Trefwoord".
Trefwoord brengt met behulp van leef thema's twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van het kind- in de hedendaagse, multiculturele en
religieuze samenleving- en de wereld van de bijbel. De eigen levenservaringen dragen er toe bij de Bijbelverhalen beter te begrijpen. Het is een ontmoeting
waaraan kinderen vooral ook van elkaar leren. Deze methode nodigt ook uit tot klassengesprekken, waarin kinderen hun eigen mening kunnen uiten.
Een deel van de Dreefschoolouders kiest voor onze school om hun kind geloofsopvoeding mee te geven. Een ander deel van de ouders wil hun kind de
cultuur van de bijbel niet onthouden. Zij vinden dat dit bij de algemene ontwikkeling van hun kind hoort.

2.5 Kenmerken directie en leraren
Op de Dreefschool werken 46 personeelsleden. De groepsleerkrachten, het onderwijsondersteunend personeel en de directeur vormen samen het team.
Op de Dreefschool vormen de directeur en de adjunct directeur de directie. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de school en heeft geen
lestaken. De directeur wordt ondersteund door de adjunct directeur en de leden van het managementteam ( MT) bestaande uit de drie
bouwcoördinatoren. Op de dagen dat de directeur niet aanwezig is, worden de directietaken waargenomen door de adjunct directeur. De andere dagen is
de adjunct directeur plaatsvervangend directeur.
Er zijn drie intern begeleiders op onze school, één voor de onderbouw en één voor de middenbouw en één voor de bovenbouw. Samen vormen zij het
zorgteam. Zij coördineren de zorg die nodig is voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Er is verder een remedial teacher die twee dagen individuele
kinderen helpt met het lesprogramma. Zij wordt aangestuurd door het zorgteam.
De groepsleerkrachten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het geven van onderwijs aan de groepen die zij hebben. Naast lesgevende taken
hebben groepsleerkrachten ook schooltaken.
Het onderwijsondersteunend personeel levert een grote bijdrage aan het goed functioneren van onze school. Tot het onderwijsondersteunend personeel
behoren de administratrice, de ICT- onderwijsassistent, de TSO- coördinator en de conciërge.
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In de tabel zijn drie MT-leden ook meegeteld bij het OP omdat zij ook lesgevende taken hebben.
Per augustus 2019

MT

OP

OOP

Ouder dan 50 jaar
Tussen 40 en 50 jaar
Tussen 30 en 40 jaar

2
2

11
12
11

3
1
3

Tussen 20 en 30 jaar
Jonger dan 20 jaar
Totaal

Lb
functies
1 IB
3 LB
2x IB
1x HB

3
4

37

7

2.6 Kenmerken leerlingen, ouders en omgeving
Op de school zit een te verwaarlozen aantal gewichtenleerlingen. De school heeft tot voor kort nooit leerlingen gewogen. Op de Dreefschool zitten
voornamelijk kinderen met een Nederlandse nationaliteit, waarvan de ouders veelal hoog opgeleid zijn.
Jaar
1-10-2015
1-10-2016
1-10-2017
1-10-2018
1-10-2019

Totaal
483
494
512
495
±505

1,00
483
494
512
495

De Dreefschool staat in een groene historische buurt aan de rand van de Haarlemse binnenstad. Uit de Oudertevredenheidspeiling van december 2018 blijkt
dat ouders vooral voor de Dreefschool kiezen vanwege het imago: ‘De Dreefschool heeft goede resultaten’ .
Van de respondenten(86%) heeft 90% de Nederlandse nationaliteit, 2% heeft een Turkse en 1% de Surinaamse nationaliteit. De bevolkingsgroep is voor 7 %
afkomstig uit andere landen.
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In het schooljaar 2016-2017 heeft 62% van de kinderen onvertraagd het basisonderwijs doorlopen. De komende jaren wordt verwacht dat dit percentage zal
oplopen naar 80%. Niemand is naar het speciaal onderwijs verwezen. Ongeveer 75% van de kinderen stroomt uit naar een Havo/VWO school. Eén procent
blijft zitten op de basisschool. De gemiddelde eintoetsscore ligt 85 en is hoger dan het landelijk gemiddelde. Deze gegevens komen uit het NRO, Nationaal
Regieorgaan Onderwijsonderzoek, voor de periode 2008-2018.

groep

totaal

WO

HBO

MBO

<MBO

<VMBO-T

BAO/SBO

groep 1

128

40%

48%

7%

4%

1%

0%

groep 2

100

46%

38%

9%

5%

2%

0%

groep 3

76

32%

44%

18%

6%

4%

0%

groep 4

92

38%

35%

23%

0%

1%

0%

groep 5

74

27%

36%

30%

0%

4%

3%

groep 6

74

38%

43%

16%

0%

1%

1%

groep 7

50

28%

44%

20%

22%

6%

0%

groep 8

46

37%

41%

20%

0%

2%

0%
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De populatie van de school is de afgelopen jaren niet of nauwelijks veranderd. Het afgelopen jaar heeft de gemeente een nieuw aannamebeleid ingevoerd.
Hierdoor kunnen ouders middels een brief van de gemeente vanaf 2 ½ jaar hun kind opgeven. Ze mogen 6 voorkeursscholen opgeven. Over het algemeen
komt 95% op hun 1e voorkeursschool. Het voordeel van dit systeem is dat iedereen gelijke kansen krijgt. In het verleden ging het op volgorde van
aanmelding. We merken wel dat het oude Dreefschool postcodebeleid anders eruit ziet als dit nieuwe model. De ouders komen uit andere buurten, de
Dreefschool is geen voorkeursschool, en zij hopen dat er toch nog voldoende plaats is. In de toekomst is de kans groot dat de leerling populatie verandert.
De betrokkenheid van de ouders bij de school is groot. Er zijn geen excursies die geen doorgang kunnen vinden door gebrek aan hulp.( zie veiligheidsbeleid)
Het wordt wel steeds moeilijker overblijfouders te vinden en ouders die willen helpen bij het brigadieren.
De afgelopen jaren is de druk op de school enorm toegenomen. Veel mensen verhuizen naar Haarlem en er wordt veel nieuwbouw gepleegd in de omgeving
van de school. De kinderen komen met name uit de buurt Welgelegen, Koninginnebuurt, Bos en Vaart en de binnenstad. De school heeft in het schooljaar
2015/2016 haar maximale groei bereikt, er zijn dan geen lokalen meer beschikbaar. We willen de komende jaren kleiner worden zodat we wat meer ruimte
hebben om bijvoorbeeld kinderen in kleine groepjes te helpen. In 2018/2019 staat er in ieder geval al één lokaal leeg, we hopen in 2020/2021 het tweede
lege lokaal te kunnen instaleren.

2.7 Prognoses: interne en externe ontwikkelingen
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor
wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen

INTERN

KANSEN
We gaan ons de komende vier jaar richten
op de ontwikkeling van ons onderwijs: het
kind centraal. Er worden een aantal
belangrijke beslissingen genomen op het
gebied van de zelfstandigheid, sociale
emotionele ontwikkeling en
betrokkenheid van de kinderen,
eigenaarschap. Ook de ontwikkeling van
een portfolio wordt verder onderzocht.
Ook de ICT gaat een positieve uitdaging
voor ons worden door de aanschaf van
Chroombooks
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BEDREIGINGEN
De school zit vol, er zijn geen lokalen
beschikbaar voor activiteiten zoals
creativiteit en hulp op maat. We zullen
het aantal leerlingen moeten
afbouwen de komende jaren om wat
meer lucht te krijgen.
Het is nu niet mogelijk om
handarbeidles e.d. te geven .
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EXTERN

Op de dependance is in het achtergebouw
nu gehuisvest het culturele centrum van
het H’Art. We zijn al samen bezig met
programma’s opzetten. We kunnen in de
toekomst nog meer profiteren van hun
nabije aanwezigheid op het gebied van
cultuur.
De ontwikkelingen in de stad op het
gebied van creativiteit en cultuur vragen
om verdere integratie.

Beide gebouwen blijven stadsscholen.
We hebben te maken met de
gemeente en buurtbewoners als het
gaat om veranderingen in onze
omgeving; speelplaats, herinrichting
Dreef.

Hoofdstuk 3: Het onderwijskundig beleid
In dit hoofdstuk beschrijven we het onderwijskundig beleid en het onderwijsaanbod in relatie tot onze populatie. We starten met een beschrijving van de
kwaliteitszorg zoals we die hanteren binnen onze school en binnen het bestuur. Vervolgens blikken we terug op de schoolplanperiode 2015-2019 en maken
we een zelfevaluatie. We gebruiken hiervoor de quick scan, het inspectierapport, het auditrapport, de opbrengstgegevens van de afgelopen vier jaar en de
uitkomsten van de ouder-, personeels- en leerlingtevredenheidsonderzoeken.
Deze zelfevaluatie leidt tot een opsomming van verbeterpunten voor deze schoolplan-periode. Per beleidsterrein blikken we eerst terug op de vorige
schoolplanperiode, beoordelen dit, en beschrijven we vervolgens het beleid en onze ambities/verbeterpunten voor de komende vier jaar.

3.1 Kwaliteitszorg
3.1.1 Systeem van kwaliteitszorg in onze school
Het systeem van kwaliteitszorg wordt beschreven in de ondersteuningsstructuur van de Dreefschool (zie bijlage).
3.1.2 Raamwerk van kwaliteitszorg binnen Stichting Salomo
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Het jaarplan is de kern van de kwaliteitszorg als geheel. Hierin komt alle informatie samen, dus vanuit de OTP, PTP, LTP, audit en uit de cito-zelfevaluatie
(opbrengsten) van de school. In het jaarplan is te lezen welke keuzes zijn gemaakt, dus welke ontwikkelingen worden voortgezet, afgerond of juist opgepakt.
Het jaarplan heeft daarnaast een relatie met het schoolplan, dat een periode van 4 jaar bestrijkt. Aangezien het jaarplan (en dus ook de evaluatie hiervan)
zo’n cruciale plaats inneemt, wordt deze ook met het team opgesteld, of met het team doorgesproken.

Kwaliteitszorgacties/documenten op een rij:
Eens per 4 jaar:
Schoolplan
Inspectierapport
Zelfevaluatie en audit
Eens per 3 jaar: Oudertevredenheidspeiling (OTP)
Personeelstevredenheidspeiling (PTP)
Quickscan (beleidsterreinen
Leerlingtevredenheidspeiling (LTP)
Jaarlijks:

Evaluatie jaarplan
Nascholingsplan

Elk half jaar:

Opbrengstgegevens van cito in kaart brengen middels cito-zelfevaluatie
Gesprek directie met algemeen directeur en onderwijskundig medewerker over het jaarplan en de evaluatie jaarplan.
Gesprek directie en intern begeleider(s) met algemeen directeur en onderwijskundig medewerker over de opbrengsten van de
school (cito-ZE van februari en de tussen en eindopbrengsten)

Gebruik Quickscan
Omdat het raamwerk van kwaliteitszorg stevig staat, en omdat kwaliteitszorg op de scholen maatwerk is, zetten de Salomoscholen de Kwaliteitskaarten van
Cees Bos in sinds 2010 voor een verdere fine-tuning van de kwaliteitszorg. Dit is dus schoolspecifiek en de kaarten kunnen ingezet worden vanuit
verschillende motieven. Vanaf 2015 hebben we ervoor gekozen om de Quickscan zelf af te nemen tegelijkertijd met de personeelstevredenheidspeiling.

3.2 Analyse van beschikbare gegevens
3.2.1 Analyse Quick Scan
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Datum afname quick scan : december 2018
Leerkrachten zijn deelnemers: 87 % respons
Mogelijke verbeterpunten:
Onderdeel
onderdeel
Pedagogisch handelen
Didactisch handelen
Actieve en zelfstandige
Rol leerlingen
Leerstofaanbod
Actief burgerschap

Opnemen
2019-2023

Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Eigen verantwoordelijkheid
Ja
Betrokkenheid leerling
Actief toepassen kennis
ICT inzetten
Ja
Vaardigheden voor participatie
In een democratie
Burgerschap zelf in de praktijk brengen
Visie op burgerschap

3.2.2 Analyse Oudervragenlijst
Afname: december 2018
Oudertevredenheidspeiling: 8
Respons: 86%

Referentie
Pluspunten

Dreefschool

Alle scholen

1. Uiterlijk van het gebouw

98%

88%

2. Inzet en enthousiasme leerkracht

96%

93%

3. Omgang leerkracht met de leerlingen

95%

93%

4. Huidige schooltijden

94%

87%

5. De berichtgeving via Schoudercom

94%

0%

6. Aandacht voor uitstapjes en excursies

93%

85%
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7. Sfeer in de klas

93%

88%

8. Sfeer en inrichting schoolgebouw

93%

90%

9. Deskundigheid leerkracht

93%

92%

10. Aandacht voor gymnastiek

93%

89%

Referentie
Verbeterpunten

Dreefschool

Alle scholen

1. Veiligheid op weg naar school

54%

38%

2. Hygiëne en netheid binnen de school

33%

23%

3. Aandacht voor creatieve vakken

30%

12%

4. Speelmogelijkheden op het plein

26%

24%

5. Informatievoorziening over het kind

23%

17%

6. Aandacht voor werken met de computer

19%

11%

7. Overblijven tussen de middag

17%

14%

8. Begeleiding leerlingen met extra leerbehoeften

16%

16%

9. Aandacht voor pestgedrag

14%

17%

10. Het contact met de intern begeleider

12%

0%

Aandachtspunten
1. hygiëne binnen de school.
Salomo krijgt van veel scholen terug dat de hygiëne
niet op orde is. Er wordt volgens rijksnorm genoeg
geld uitgegeven aan het schoonmaakbedrijf, maar
dit blijkt niet voldoende. Bijna alle kinderen blijven
over en wij zouden graag na de grote pauze een
schoonmaakbeurt willen op de wc’s.
Verder lenen de oude gebouwen zich niet erg voor
een opgeruimde binnenkant. We moeten met z’n
allen letten op een nette inrichting van de lokalen
en gangen. We zijn wel bezig met het vervangen van
de handdoekjes voor blaasautomaten. Ook salomo

zelf is aan het nadenken over een structurele oplossing voor alle scholen.
2. Omgeving van de school
Helaas hebben we weinig invloed op de verkeerssituaties rond beide gebouwen. Op de Dreef is de oversteek goed geregeld, maar het Houtplein biedt vele
gevaarlijke punten. Dit jaar wordt het Houtplein geheel gerenoveerd en we gebruiken alle middelen om dit zo veilig mogelijk te krijgen.
Op de KH staan elke dag leerkrachten bij de voordeur en een conciërge op de hoek om de verkeerssituaties in de gaten te houden. Er is weinig
parkeergelegenheid waardoor soms, meestal bij slecht weer, gevaarlijke situaties ontstaan. We vragen ons wel eens af waarom sommige ouders er voor
kiezen om toch voor de school de auto stil te zetten, achteruit te rijden over een voetpad, de auto achter te laten op een invalideplaats enz..
3. Begeleiding
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Op de vraag hoe tevreden de ouders zijn over de begeleiding van kinderen met extra leerbehoeften zegt 34% tevreden, 15 % erg tevreden en 34 % weet het
niet. Voor de kinderen die iets meer kunnen is 35% tevreden, 17 % erg tevreden en 37 % weet het niet. Ten opzichten van 2014 zijn we vooruit gegaan. Veel
ouders zeggen het niet te weten omdat hun kind waarschijnlijk geen extra aandacht nodig heeft. Een aandachtspunt voor de school is wel beter met de
ouders te communiceren, want we doen heel veel, we hebben wel vier remedial teachers, maar de ouders weten vaak onvoldoende wat er precies gebeurt.

4. Kennisontwikkeling
Aandacht voor de vakken is goed, het enige punt uit de lijst van 6 items dat minder scoort dan 2014 is het werken met de computer. We willen eigen niet
dat de kinderen nog meer achter de computer zitten. De ontwikkeling zit meer in de aanschaf van 80 Chromebooks die ingezet worden voor een pilot. We
kijken of het zinvol is om alle toetsen en verwerkingen van de zaakvakken ( AK, geschiedenis, biologie) op de computer te maken. Verder willen we de
kleuterklassen aansluiten op ons draadloze netwerk. Aan het eind van het schooljaar hopen we de experimenten af te ronden en ons te richten op een
beleidsstuk ICT.
5. Persoonlijke ontwikkeling
Aandacht voor creatieve vakken is t.o.v. 2014 achteruit gegaan, terwijl wij het idee hebben dat we niets minder doen. Binnen Salomo zijn er veel scholen die
minder goed scoren op dit onderwerp. Het is de vraag of wij meer tijd willen besteden aan creatieve vakken. Het zal ten koste van andere vakken gaan, want
we hebben geen tijd over. We gaan eerst het ouderpanel eens vragen hoe zij er tegen aan kijken.
3.2.3 Analyse Leerlingenvragenlijst
Afname december 2018
Respons 98%
Referentie
Pluspunten

Dreefschool

Alle scholen

1. Bedreigd door andere kinderen

87%

85%

2. Veiligheid in de klas

86%

84%

3. Duidelijkheid regels

86%

76%

4. Veel schoolvriendjes/vriendinnen

85%

78%

5. Juf/meester is aardig

85%

82%

6. Veiligheid op het schoolplein

83%

81%
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7. Juf/meester legt goed uit

81%

78%

8. Juf/meester laat je uitspreken

78%

75%

9. Naar de zin in groep

76%

74%

10. Gepest door andere kinderen

76%

76%

Referentie
Verbeterpunten

Dreefschool

Alle scholen

1. Waardering lezen

38%

35%

2. Vaak moe op school

27%

22%

3. Rust in de klas

26%

28%

4. Antwoorden op toetsen worden besproken

23%

25%

5. Waardering Engels

21%

16%

6. Leert snel informatie vinden

20%

10%

Vakken
De vakken Engels en begrijpend lezen zijn niet de
populairste vakken. Voor het vak Engels zijn we
bezig met het aanstellen van een native speaker
voor alle salomoscholen, omdat dit onderdeel vaak
niet goed scoort.

21 e eeuw vaardigheden
Leren voor jezelf opkomen, leren problemen op te
7. Waardering taal
20%
24%
lossen, leren goed samen te werken leren te
8. Waardering rekenen
18%
16%
luisteren naar een ander zijn allemaal onderdelen
9. Hygiëne op school
18%
11%
die veel beter scoren op de Dreef dan op andere
10. Vindt schoolgaan leuk
17%
12%
scholen.
Achter blijft computer gebruik, informatie op
zoeken, uitvoeren eigen ideeën. In ons verbetertraject is er aandacht voor ICT. ( zie hierboven) We zijn op zoek naar een andere werkwijze, met name op
het gebied van de zaakvakken. In die zoektocht naar een nieuwe wekwijze zit in ieder geval het onderwerp eigenaarschap, zelfstandigheid, samenwerkend
leren, onderzoekend leren enz.. de computer zal hierbij steeds meer een handig instrument worden om deze vaardigheden vorm te geven. Maar we willen
niet dat de kinderen heel veel meer uren achter de computer zitten, we willen ze anders inzetten.
. 47% van de kinderen zegt dat zij hun werk op tijd af hebben in de klas, 42 % soms. De rol van de weektaak die aan het eind van de week af moet
speelt hierin misschien mee. Dit moeten we onderzoeken.
- De onveiligheid in de klas en op het schoolplein scoort iets beter dan de andere scholen.
- De pauze ziet er beter uit, 12 kinderen vinden de lange pauze niet leuk tegen 230 wel…
- Duurt de lange pauze te lang? Maar 13 kinderen vindt dit. Deze twee vragen hebben we als Dreefschool zelf toegevoegd om eens na te gaan of de
middagpauze te lang is of net goed.
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Ben je vaak moe op school is toch 27%. Over het algemeen gaan de kinderen te laat naar bed en zij ze bijna elke dag in de weer met allerlei
naschoolse activiteiten. We gaan het er over hebben of onze school hier een rol in kan spelen

3.2.5 Analyse Lerarenvragenlijst (zie ook 5.3.3: RI&E)
Afname december 2018, samenvatting
- Achtergrondgegevens
Eerder dit jaar heeft Dreefschool deelgenomen aan de personeel-tevredenheidspeiling. De
huidige referentiegroep bevat gegevens van 16045 personeelsleden van 809 vergelijkbare
basisscholen.
Van Dreefschool hebben 40 personeelsleden de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage voor
de peiling is 95%.
- De personeelsleden op Dreefschool.
Er werden gegevens verzameld van 33 (groeps)leerkrachten, 1 directielid en 6 leden van het
onderwijs ondersteunend personeel. Van de personeelsleden die de vragenlijst ingevuld hebben
geeft 51 procent les in de onderbouw en 39 procent geeft les in de bovenbouw (n.b. de
respondenten konden aangeven in meer dan één groep te werken). 15 procent van de
respondenten is werkzaam als onderwijs ondersteunend personeel.
Van de respondenten heeft 8 procent vijf jaar of minder onderwijservaring, 93 procent heeft zes
jaar of langer ervaring in het onderwijs.
- Waardering Dreefschool
De personeelsleden geven Dreefschool een gemiddeld rapportcijfer van 8,23. Het landelijk
gemiddelde rapportcijfer dat personeelsleden aan hun school geven is 7.64
In de grafiek hieronder wordt het rapportcijfer dat de personeelsleden aan de school geven
vergeleken met het rapportcijfer dat de personeelsleden van andere scholen aan hun school
geven.
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Referentie
Pluspunten

Dreefschool

Alle scholen

1. Samenwerking met collega's

100%

96%

2. Sfeer op school

100%

94%

3. Imago school

100%

83%

4. Uiterlijk van het gebouw

100%

85%

5. Contact met de leerlingen

100%

98%

6. Sfeer in het team

98%

92%

7. Sfeer en inrichting schoolgebouw

98%

86%

8. Duidelijkheid schoolregels

98%

87%

9. Bespreekbaar maken problemen

98%

84%

10. Rust en orde op school

95%

86%

Referentie
Verbeterpunten

Dreefschool

Alle scholen

1. Hygiëne binnen de school

50%

38%

2. Benutten mogelijkheden ICT

50%

28%

3. De zonwerende voorzieningen van het gebouw

48%

36%

4. Salaris

48%

34%

5. De ventilatiemogelijkheden binnen de school

45%

45%

6. Functioneren bestuur

40%

13%

7. De luchtkwaliteit binnen de school

38%

43%

8. Netheid binnen de school

30%

22%

9. Effectiviteit vergaderingen

30%

26%

10. Sanitaire voorzieningen personeel

28%

23%
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3.3 Terugblik Schoolplan 2015-2019
We zijn trots dat er een hoop gebeurd is de afgelopen vier jaar. We hebben de Weektaak een vaste plaats gegeven in ons programma. Kinderen leren beter
te plannen. Verder voeren we ouder-kind gesprekken. Dit betekent dat vanaf groep 4 alle kinderen bij de oudergesprekken zitten. Samen denken we dan na
over de goede en minder goede ontwikkelingen. De kinderen leggen aan het begin van het schooljaar hun doelen vast die tijdens het schooljaar geëvalueerd
worden.
We hebben een stevig HB beleid opgesteld. ( zie protocol)
Rots en water heeft vast voet gekregen in ons onderwijsaanbod. We merken dat deze manier werkt. We kunnen kinderen aanspreken in een R en W taal als
het gaat om gedrag.
Er wordt veel formatie uitgegeven aan RT werkzaamheden. Niet alleen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben maar ook voor de plusgroepen.
Wat is er niet
gebeurd
Overgang van gr.
2 naar gr. 3
portfolio

Lesroosters
Enquête
Coöperatief

Waarom niet?
De belangrijkste reden waarom onderstaande punten onvoldoende aandacht hebben gekregen, is de factor tijd.
We zijn druk bezig om het onderwijs van de kleuterbouw aan te laten sluiten bij het onderwijs in groep 3. We hebben een visie op
kleuteronderwijs opgesteld. We onderzoeken komend schooljaar of het lesprogramma in groep 2 en/of groep 3 nog verder moet
worden aangepast.
We zijn niet toegekomen aan het onderzoeken hoe de kinderen het beste goed kunnen reflecteren op hun werk met daaraan gekoppeld
het aanleggen van een portfolio. De ontwikkelingen gaan snel en er is vaak een beter plan beschikbaar tijdens het onderzoek. Het
reflecteren is een onderdeel van het hele eigenaarschap van kinderen over de lesstof. We nemen deze ontwikkeling dan ook in
samenhang mee naar de komende jaren.
We hebben geen onderzoek gedaan naar andere lesuren zoals de vijf gelijke schooldagen. Ouders zijn voor 75 % tevreden over de
manier waarop het nu gaat.
Er is geen jaarlijkse enquête afgenomen over het welzijn van de kinderen. Scol is wel ingevuld. We willen komende jaren onderzoeken
of het mogelijk is het welzijnsaspect mee te nemen in ene nieuwe manier van toetsen.
Vinden we nog steeds belangrijk, er is in de bouwvergaderingen wel aandacht aan besteed maar wat ons betreft niet structureel
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werken
Nascholing

genoeg. Ook dit onderdeel hoort bij de ontwikkeling Eigenaarschap en zal in samenhang verder worden ontwikkeld.
Agressieve ouders is er niet van gekomen. Voorlopig schuiven we dit onderdeel op.

3.4 Beoordeling en beleid per beleidsterrein
3.4.1 Pedagogisch/ schoolklimaat
Het beleidsterrein Pedagogisch handelen waarderen wij met goed als gemiddelde uit de QuickScan. Dit wordt ondersteund door de
oudertevredenheidspeiling. De ouders waarderen de positieve omgang van de leraren met de leerlingen met een 9,6. De leerkrachten zorgen ervoor dat de
leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan, geven de leerlingen positieve en persoonlijke aandacht. De leerkrachten tonen in gedrag en
taalgebruik respect voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders. De leerkrachten bevorderen het zelfvertrouwen van de leerlingen, geven structuur en een
duidelijke opbouw en geven bewust complimenten en corrigeren consequent grensoverschrijdend gedrag van leerlingen. Deze beoordeling blijkt uit de
Quick scan. In de komende planperiode zullen wij dit niveau handhaven. In deze planperiode willen we de schoolbrede taal verder ontwikkelen op het
gebied van regels en gedrag. De taal moet komen uit de Rots en watertraining die we de kinderen elk jaar aanbieden. De afspraken over hoe we omgaan
met het gedrag van kinderen staat beschreven in ons onderwijsprofiel. Het pedagogisch handelen van de leerkrachten is afgestemd op het versterken van
de drie basisbehoeften van de leerlingen, te weten: relatie, competentie en autonomie. Relatie: De leerlingen voelen zich geaccepteerd. Ze horen erbij. Ze
zijn welkom. Ze voelen zich veilig. Er wordt met de leerlingen gepraat en niet over hen. Competentie: De leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze
moeten doen, aankunnen. Ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Autonomie: Leerlingen willen vrijheid en zelfbepaling. Ze willen verantwoordelijk
zijn voor hun eigen taken. Zij kunnen (in elk geval voor een deel) hun leergedrag sturen.
Visie op pedagogisch handelen
Leerkrachten geven ruimte aan het autonomie gevoel van hun leerlingen. Ze honoreren initiatieven van leerlingen. Ze waarderen ideeën van leerlingen en
wat ze ermee doen. Ze dagen leerlingen uit om eigen oplossingen te bedenken. Ze laten de leerlingen zelf keuzes maken bij het doen van taken (hoe en
wat). Ze laten de leerlingen meebepalen bij de inrichting van het lokaal en vertrouwen organisatorische zaken aan leerlingen toe. Voor leerkrachten,
leerlingen en ouders geldt dat ze respect hebben voor elkaar en voor de omgeving. Algemene schoolregels gelden voor allen en worden door allen
nageleefd, waarbij voor een ieder geldt: Goed voorbeeld doet goed volgen.
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Gedrag

Rondom het omgaan met (on)gewenst gedrag zijn afspraken op een rij gezet. Deze afspraken worden nageleefd door alle leerkrachten en hebben
betrekking op alle leerlingen. ( zie Schoolgids)
3.4.2 Didactisch handelen

Het beleidsterrein Didactisch handelen waarderen we met een goed als gemiddelde uit de QuickScan. Een aantal aandachtspunten hebben te
maken met de zelfstandigheid van het kind, zoals het samenwerken We vinden dat we niet voldoende aandacht hebben voor het zelfstandig
werken. Aandachtspunten voor de komende planperiode zijn het zelfstandig gebruik van de ICT middelen, de verantwoordelijkheid vergroten
van de kinderen bij hun eigen leerproces, eigenaarschap, portfolio en het stimuleren van actieve werkvormen. Uitgangspunt bij het didactisch
handelen op de Dreefschool is het werken met het directe instructiemodel. Daarnaast is het van belang dat de leerkracht afstemt op het niveau
van de leerlingen en op de onderwijsbehoeften.
3.4.3 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen

De Dreefschool is de afgelopen 20 jaar van bovenaf bestuurd. De leerkracht gaf op wat er gedaan moest worden en de leerling voerde het uit. De
afgelopen 4 jaar zijn we meer gaan nadenken over de zelfstandigheid van de leerling. Uit de quick scan blijkt dat we op bijna alle punten vooruit
gegaan zijn. Toch kunnen we de komende jaren de kinderen verder activeren. Wij willen graag dat het kind actiever bij de les wordt betrokken.
In het schooljaar 2021/2022 gaan we dit ontwikkelen door het anders opzetten van onze zaakvakken, minder methode gestuurd. ICT wordt verder
ingezet om de actieve rol te vergroten door de aanschaf van Chromebooks.
3.4.4 Leerstofaanbod

Op alle punten zijn we t.a.v. 2014 omhoog gegaan. We werken met moderne lesmethoden. Met name in de taalkant is veel geïnvesteerd door de
aanschaf van de methode Staal. De leerstof vertoont op alle gebieden een doorgaande lijn. Door middel van klassenbezoeken, video interactie en
het sparren op een bouwvergadering zorgen we ervoor dat die doorgaande lijn geëvalueerd en geborgd wordt.
3.4.5 Opbrengsten

Volgens de quick scan waarderen wij dit onderdeel met goed met een goed. De oudertevredenheid enquête van de ouders geeft aan dat zij dit
onderdeel heel belangrijk vinden. De Dreefschool heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de leeropbrengsten. Het DIM, groepsplannen en het
klassenmanagement hebben bijgedragen aan een stevige basis. De opbrengsten voldoen in hoge mate aan de verwachtingen. In het
schoolondersteuningsprofiel wordt uitvoerig gesproken over nieuwe ontwikkelpunten op dit gebied. (zie bijlage)
Schoolplan Dreefschool 2019-2023

22

3.4.6 Leertijd

De leertijd wordt beschreven in gestelde leertijd (roostertijd) in aantal uren per week. De leertijd wordt verder verfijnd in gerealiseerde en
effectieve leertijd in termen van percentages van de gestelde leertijd. De gerealiseerde leertijd is het percentage van de roostertijd dat
daadwerkelijk aan het vak besteed wordt. De effectieve leertijd is een percentage van de gerealiseerde leertijd waarop de leerlingen
daadwerkelijk met de les bezig zijn. ( zie ondersteuningsprofiel)
3.4.7 Zorg en begeleiding

Hiervoor verwijs ik naar het schoolondersteuningsprofiel.
Ten aanzien van het Passend Onderwijs het volgende. De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid Kennemerland is een
samenwerking van 22 schoolbesturen. In totaal telt dit verband 84 scholen voor basisonderwijs, vijf scholen voor Speciaal onderwijs en vijf
scholen voor speciaal Onderwijs. In totaal gaat het om ongeveer 22.000 leerlingen.
Waar staat het samenwerkingsverband voor?
De algemene doelstelling van het samenwerkingsverband is: Passend Onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat wij onderwijs
aanbieden voor iedere leerling passend bij haar of zijn onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie om al binnen het reguliere
basisonderwijs en zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Doelstellingen
Ondersteunen en faciliteren van goed onderwijs
Samenwerken met de zorgpartners
De zorg voor een dekkend netwerk voor alle kinderen
Ondersteuning van ouders
Een financiële beheersbaarheid en transparantheid bewerken
Een transparante organisatie zijn.
Voor meer informatie zie het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid Kennemerland. “Goed onderwijs
maak je samen”.
3.4.8 Wetenschap en techniek
Wetenschap en techniek zijn de laatste tien jaar steeds duidelijker aanwezig binnen het
basisonderwijs, onder meer vanwege het inzicht dat er in Nederland steeds grotere behoefte is aan
geschoolde mensen op het gebied van wetenschap en technologie.
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“Wetenschap en techniek is in de eerste plaats een houding. Het is nieuwsgierigheid, willen weten,
willen begrijpen, willen verbeteren. De ‘black box’ openmaken en kijken wat er in zit. Wetenschap en
techniek is verder een zoektocht en een praktijk”.
Wetenschap en techniek sluiten goed aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend
vermogen van kinderen. In het kader van talentontwikkeling ligt bij het wetenschaps- en
techniekonderwijs de nadruk op onderzoekend en ontwerpend leren. Onderwijs in wetenschap en
techniek kan kinderen uitdagen tot rijk en gevarieerd leergedrag en het zet aan tot een
onderzoekende instelling. Het doel van onderwijs in wetenschap en techniek is om kinderen
wetenschappelijk en technisch ‘geletterd’ te maken, zodat ze zich in de hedendaagse maatschappij
kunnen redden.
Binnen het basisonderwijs maken wetenschap en techniek vooral deel uit van het leergebied
‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’, maar met wetenschap en techniek kan ook worden aangesloten bij andere leergebieden en domeinen, zoals taal,
rekenen en wiskunde en kunstzinnige oriëntatie.
Wetenschap (en meer specifiek natuur) en techniek zijn ook opgenomen in de kerndoelen voor het
primair onderwijs.
Op de Dreefschool gebruiken we de methode Argus Clou en de Techniektorens om de kinderen in aanraking te laten komen met dit onderwerp. Van Lego
zijn er verschillende robots voor de bovenbouw aanwezig en de onderbouw werkt veel met de Bi Bots. In de kleuterklassen en in de groepen vier worden
elke maand technieklessen aangeboden met behulp van ouders. De komende jaren willen we dit schoolbreed gaan inzetten. Binnen onze visie ontwikkeling,
ontdekking en ontplooiing past dit vak natuurlijk uitstekend.
3.4.9 Actief burgerschap en sociale cohesie
Ten aanzien van Actief Burgerschap en Sociale cohesie hebben we allereerst de risico’s van de omgeving in kaart gebracht. Op basis van de risico’s hebben
we vervolgens onze visie, onze doelen (ambities) en ons aanbod vastgesteld.
Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop
voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij.
Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben
voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen
leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. Onze ambities (doelen) zijn:
1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de
medemens en de omgeving. We willen dit de komende jaren vorm geven door Rots en water in te zetten als gemeenschappelijke “taal”
Ook moet fysiek in het gebouw duidelijk zijn waar we voor staan door het ophangen van pictogrammen.
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2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze leren hun mening over
maatschappelijke thema’s te verwoorden.
De komende jaren willen we kijken of het mogelijk is om naast een ouderpanel een leerlingenpanel samen te stellen. Hierdoor krijgen de kinderen in de
gaten wat democratie inhoudt, als het gaat om inspraak.
3. We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de samenleving en die gericht zijn op samenwerking.
4. We gaan dit de komende jaren inhoud geven door het invoeren van de Weektaak, waar samenwerking een onderdeel van wordt en het implementeren
van het coöperatief werken.
5. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en overtuigingen (religies).
Het werken met de methode Trefwoord moet weer op de agenda. Er zit niet een duidelijk lijn in, terwijl juist deze methode veel aandacht schenkt aan
culturele verschillen.
6. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven.
We doen dit de komende jaren door meer aandacht te schenken aan cultuur.
. Onze pijlers zijn de basiswaarden, te weten:








vrijheid van meningsuiting
gelijkwaardigheid
begrip voor anderen
verdraagzaamheid
autonomie
afwijzen van onverdraagzaamheid
afwijzen van discriminatie

3.4.10 veiligheid op school
Het beleidsterrein schoolklimaat/ veiligheid waarderen wij met goed. Dit oordeel geven wij ook op basis van de ouder -en leerlingenvragenlijst. Sterke
punten zijn: de sfeer op school is goed, en ouders worden goed geïnformeerd (via de Weekbrieven). De kinderen voelen zich relatief veilig op school. Per
jaar komen er nauwelijks incidenten voor. De schoolregels zijn duidelijk, we hebben wel behoefte aan uniformiteit. Zwakke punten zijn: De weg naar school.
Beide gebouwen staan in het centrum van de stad. Hierdoor is het voor kinderen lastig om zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Zie voor meer
informatie de klachtenregeling in de Schoolgids.
De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school
onderscheidt. Dit zijn:

Schoolplan Dreefschool 2019-2023

25

-

fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of Internet
pesten, treiteren en/of chantage
seksueel misbruik
seksuele intimidatie
discriminatie of racisme
vernieling
diefstal
heling
(religieus) extremisme

De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. plein-regels; de regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om).
Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. De school beschikt daarnaast over twee methodes voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, namelijk
“Rots en Water” en “Kinderen en hun sociale talenten”. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed
(passend) gedrag. Elke klas krijgt elk jaar gedurende 10 weken een opleiding Rots en Water van een gediplomeerde leerkracht. De school heeft het
predicaat verdiend van Rots en Waterschool. Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen worden
wordt de directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten. De school beschikt over een
registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van een format). Een incident wordt geregistreerd als de leraar inschat dat het werkelijk
een incident is, of na een officiële klacht. De IB-ers analyseren jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de leraren en stellen –in overleg met de
directie- op basis daarvan verbeterpunten vast.
De school beschikt over een klachtencommissie en een (interne en externe) vertrouwenspersoon. De school beschikt over een specifieke
veiligheidscoördinator( een ouder). In het veiligheidsprotocol worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten van sociale veiligheid. De school
beschikt over 10 BHV-ers.
Twee keer per jaar nemen we de Scol af. We analyseren de uitkomst en halen de kinderen eruit die opvallen. Deze kinderen worden doorgesproken met de
leerkracht en met hen wordt besloten of het zinvol is met het kind en/of de ouders een gesprek te voeren.
3.4.11 Levensbeschouwelijke identiteit
1. We besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integraal)
2. We besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. De verschillende stromingen worden behandeld in de methode “Trefwoord”.
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3. We besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met jezelf, de ander en de omgeving). We
werken met de methode “Kinderen en hun sociale talenten” één uur per week. )
4. We besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie ( zie 3.4.9)
5. We laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving door ze mee te nemen op excursie naar Joodse kerken , synagogen enz..
6. Op school besteden we structureel aandacht aan religieuze feesten, zoals Kerstmis, Pasen enz..
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Hoofdstuk 4 Integraal personeelsbeleid
Het integraal personeelsbeleid van onze school is afgeleid van het IPB-beleid op bovenschools niveau (IPB-plan van Salomo). Ons schoolbeleid is daarvan
afgeleid.
In algemene bewoordingen zijn de doelen van ons personeelsbeleid als volgt:
 Het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis die zekerheid biedt en perspectieven geeft;
 Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin het personeel tot zijn recht komt, zich geaccepteerd en veilig voelt en
waar de samenwerking bevorderd wordt;
 Het komen tot verbetering en optimalisering van de kwaliteit van de arbeid;
 Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstelling van de school: het verzorgen van goed onderwijs, waarbij voor
alle (verschillende) kinderen een leeromgeving wordt gecreëerd waarin zij het beste uit zichzelf naar boven halen.
4.1. Onze organisatorische doelen
We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uit ziet, en wat wenselijk is op een termijn van vier jaar en welke acties er
ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te brengen. De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken;
zowel de afspraken op schoolniveau als de afspraken die bovenschools binnen Salomo zijn gemaakt m.b.t de inzet van personeel (het formatiebeleid).
Taken en functies
1
2
3
4
5
6

Aantal personeelsleden
Verhouding man/vrouw
LA-leraren
LB-leraren
LC-leraren
Aantal IB-ers
Gediplomeerde bouwcoördinatoren
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Huidige situatie
2015-2019
46
4 – 32
28
10

Gewenste situatie
2019-2023
40
10 – 30
20
20

3
2

3
3
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7
8
9
10

Opleiding schoolleider
ICT-specialisten
Onderwijsassistenten
Daltoncoördinator

1
0
1
0

1
1
3
0

De consequenties van onze organisatorische doelen zijn opgenomen in ons Plan van Aanpak (2019-2023) en komen standaard aan de orde bij de POPontwikkeling en in de functioneringsgesprekken.
Beleid m.b.t. LA- en LB-functies [de functiemix]
In het schooljaar 2019-2020 beschikt de Dreefschool over de volgende LB functies;
1. Coördinator HB taal en rekenen
2. Intern begeleider onderbouw en middenbouw, bovenbouw
3. Excellente leerkracht
4. Bouwcoördinatoren
In de komende planperiode willen we de volgende LB functies toevoegen;
1. LB ICT
- Gezien de huidige ontwikkeling op de Dreefschool op het gebied van het gebruik Chromebooks en de toekomstige vernieuwingen
2. LB kwaliteitszorg
- Op het gebied van het passend onderwijs en HB moet de Dreefschool de komende jaren richting vinden.
3. LB gedrag
- Er komen steeds meer kinderen op school die op het gebied van gedrag hulp nodig hebben.

4.2. De schoolleiding
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur. Kenmerkend voor de schoolleiding is, dat ze zich richt op het zorgen voor goede communicatie en op het
adequaat organiseren van de gang van zaken op school. In de derde plaats vindt de schoolleiding met name het onderwijskundig leiderschap van belang. De
directie wil adaptief leiding geven, dat betekent dat ze daar waar mogelijk en noodzakelijk rekening houdt met verschillen tussen leraren.
De directeur van de school is integraal verantwoordelijk voor het personele, financiële, onderwijskundige en kwaliteitsbeleid van de school. In het
directiestatuut is vastgelegd wat de verantwoordelijkheid is van het bestuur (bovenschools management) en de schooldirecteuren m.b.t. de verschillende
beleidsaspecten.
In het document ‘evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding’ zijn de maatregelen opgenomen die moeten leiden tot meer vrouwen in
directiefuncties. Van een evenredige verdeling is sprake wanneer het percentage van vrouwen met een directiefunctie gelijk is aan het percentage vrouwen
dat op de scholen werkzaam is.
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4.3. Integraal personeelsbeleid (incl. professionalisering)
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en
de visie(s) van de school, en aan de ambities per beleidsterrein. Op basis van de beleidsterreinen hebben wij competenties vastgesteld (in de geest van de
wet BIO) en de afspraken zijn omgezet in criteria (zie ook het voorwoord). Deze criteria staan op competentielijstjes. Onze school vindt de volgende
competenties (competentieset) richtinggevend voor de ontwikkeling van de medewerkers:
-

Interpersoonlijk competent
Pedagogisch competent
Vakinhoudelijk/didactisch competent
Organisatorisch competent
Competent in samenwerken binnen de school
Competent in samenwerken met de omgeving
Competent in reflectie en ontwikkeling

We zetten de volgende instrumenten in om de (persoonlijke) ontwikkeling van de medewerkers zo vorm te geven, dat zij in toenemende mate gaan voldoen
aan de criteria. In alle instrumenten staan daarom de gekozen competenties met de daarbij behorende criteria (onze competentieset) centraal.

4.4. Instrumenten voor personeelsbeleid
Onze school hanteert diverse instrumenten voor haar (integraal) personeelsbeleid. We zetten deze instrumenten in om de leraren te ontwikkelen (in de
gewenste richting). De kernvraag bij ons personeelsbeleid is: hoe zorgen we ervoor, dat de leraren (medewerkers) de geformuleerde ambities steeds beter
gaan beheersen. Onze instrumenten zijn:
- De gesprekkencyclus, waarbij de bouwcoördinator of de directeur met de leerkracht de voortgang bespreekt en richting geeft aan de ambities van
de personeelsleden
- Klassenbezoeken van de intern begeleiders en bouwcoördinatoren om zicht te krijgen op de huidige ontwikkelingen in de klas en gesprekken te
voeren over hoe het beter kan
- Collegiale consultaties worden komende jaren ingevoerd. Wanneer een klas naar gym is heeft de leerkracht de tijd om in een andere klas te kijken
hoe bepaalde zaken lopen.
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-

Video opnamen worden gemaakt de komende jaren van de leerkrachten door de intern begeleiders met als doel de leerkracht nog beter te
begeleiden in de manier waarop er instructie gegeven wordt en de manier van interactie met de leerlingen.

4.4.1. Beleid m.b.t. stagiaires
Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van aankomende leerkrachten, daarom bieden
wij stagiaires van de Pabo ’s Leidse Hogeschool en In Holland en de gelegenheid om ervaring op te doen. Jaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd
welke leerkracht een stagiaire of LIO-er in de klas wil begeleiden (de ‘mentor’). Het aantal plaatsingsmogelijkheden wordt doorgegeven aan de PABO en/of
Calibris. Mogelijke stagiaires worden uitgenodigd voor een gesprek met een lid van de directie en de betreffende leerkracht. Als na het gesprek alle partijen
positief zijn worden nadere afspraken gemaakt. Voor de beoordeling van stagiaires maken wij gebruik van de beoordelingsinstrumenten van de
opleidingsschool, met inachtneming van ons eigen competentieprofiel. Op onze school is er een stage coördinator die erop toeziet dat de stagiaires de
begeleiding krijgen die zij voor hun ontwikkeling nodig hebben.
4.4.2 Werving en selectie
We gaan bij werving en selectie uit van de kaders in het IPB-plan. Daarnaast is de competentieset die wij hanteren van belang voor de werving en selectie.
Sollicitanten ontvangen de competentieset en geven een proefles waaruit blijkt wat er wel en/of niet beheerst wordt. Bij het sollicitatiegesprek houden we
een criteriumgericht interview dat gebaseerd is op onze competenties en criteria. De sollicitanten moeten de mate van beheersing kunnen aantonen (via
bekwaamheidsdossier en portfolio). Bovendien worden referenties nagevraagd.

4.4.3 Introductie en begeleiding
Nieuwe leraren krijgen een mentor (een meer ervaren collega). Deze mentor voert het introductiebeleid (begeleidingsplan) uit, waarbij het speerpunt ligt op
de bespreking van de competentieset. Daarmee wordt de nieuwe collega op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de ambities van de school.
Nieuwe leraren ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren beheersen van de criteria (competentie set).Voor leerkrachten die zijn afgestudeerd aan de
Pabo geldt dat zij in drie jaren van start- naar basis bekwaam moeten ontwikkelen. Een begeleidingsplan met o.a. intervisie en coaching is daarvoor
opgesteld. In het 2e jaar wordt een ontwikkelingsassessment uitgevoerd om gericht aandacht te kunnen schenken aan die competenties die verder
ontwikkeld moeten worden.

4.4.4. Taakbeleid
Voor het onderwijzend personeel zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de taken binnen de school. De kerntaak van leraren is de lessentaak binnen
de groep. Daarvoor wordt (maximaal) 56% van de normjaartaak benut. De resterende tijd is bestemd voor lesvoorbereiding correctiewerk en
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oudergesprekken (22,5%), deskundigheidsbevordering (10%), vergaderen en overleg (4,5%) en overige schooltaken (7%). Voor de overige schooltaken is een
lijst met taken opgesteld. Deze taken worden ieder jaar tussen de leraren verdeeld. Beginnende leraren krijgen gedurende de eerste twee jaren minder
“overige schooltaken” opgedragen, waardoor zij meer tijd hebben om zich het vak van leraar eigen te maken.

4.4.5. Collegiale consultatie
Collega’s komen binnen de bouw bij elkaar in de klas om van elkaar te leren. Ook wordt op deze manier gekeken of de opgestelde ambities (c.q. de
competenties en criteria) worden waargemaakt. Degene die een collegiale consultatie uitvoert, doet dit wanneer haar groep gym heeft. In
bouwvergaderingen wordt een rooster opgesteld voor deze consultaties. Per jaar wordt beslist welk vakgebied in ieder geval prioriteit krijgt en hoe vaak
collegiale consultaties plaatsvinden.

4.4.6. Klassenbezoek
De directie legt jaarlijks bij ieder teamlid een klassenbezoek af. Bij het klassenbezoek wordt gekeken naar een van te voren bepaald onderwerp. De
leerkracht kan aangeven welk onderdeel aandacht behoeft. Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een correcte wijze uitvoering geeft aan de gemaakte
persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop van het klassenbezoek volgt (standaard) een gesprek, waarbij de gemaakte afspraken schriftelijk worden
vastgelegd. Naast de directie worden de klassen ook bezocht door de Intern begeleiders. Zij kijken met name naar de zorg en de bouwcoördinatoren. Zij
kijken met name naar de administratie en klassenklimaat.

4.4.7. Gesprekscyclus
Binnen Salomo wordt jaarlijks een gesprek gevoerd met alle personeelsleden over hun professionele ontwikkeling. Uitgangspunt daarbij zijn de
competentieprofielen die voor elke functie zijn opgesteld. De gesprekscyclus ziet er als volgt uit:


In het eerste jaar wordt een gesprek gehouden over het persoonlijke ontwikkelingsplan van het personeelslid. Voorafgaand aan het gesprek wordt
het competentieprofiel ingevuld door de verschillende respondenten, waaronder de direct leidinggevende en het personeelslid wiens functioneren
wordt besproken. Het personeelslid denkt al na over de invulling van zijn persoonlijke ontwikkelingsplan (POP). Tijdens het Popgesprek wordt eerst
het ingevulde profiel besproken en daarna de consequenties daarvan voor het POP. Na afloop van het gesprek wordt het POP door de betrokkene
zo nodig verder uitgewerkt.



In het tweede jaar wordt een functioneringsgesprek gehouden. Er wordt gezamenlijk teruggeblikt op het afgelopen jaar, waarbij o.a. de behaalde
resultaten worden geëvalueerd. Het door het personeelslid ingevulde formulier “Loopbaan in het onderwijs, ten behoeve van het
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bekwaamheidsdossier”1 is de leidraad voor dit onderdeel van het gesprek. Vervolgens wordt het POP besproken en worden concrete afspraken
gemaakt over de ontwikkeldoelen en de te behalen resultaten voor het komende jaar.


In het derde jaar volgt een beoordelingsgesprek. De leidinggevende geeft zijn oordeel over het functioneren van het personeelslid in de
achterliggende periode. Hij wint daarvoor inlichtingen in op de wijze die in de regeling voor beoordelingsgesprekken beschreven staat. Er wordt
gebruik gemaakt van het gespreksformulier beoordelingsgesprekken.

Voor nieuw benoemd personeel met een aanstelling in tijdelijke dienst worden in het eerste jaar meer gesprekken gevoerd. Drie maanden na aanvang van
de benoeming wordt een functioneringsgesprek gehouden. Drie maanden voor het einde van de benoemingsperiode vindt een beoordelingsgesprek plaats.
Tussen het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek worden voortgangsgesprekken gehouden.

4.4.8. Deskundigheidsbevordering (scholing – professionalisering)
Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de
organisatorische doelen –zie hoofdstuk 4.1- en/of het competentieprofiel en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en
faciliteert de directie teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de afspraken (doelen) van de school. In
de regel volgt het team twee keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het
kopje deskundigheidsbevordering. De scholen van Salomo hebben de beschikking over het eigen (na)scholingsbudget. De hoogte van het
(na)scholingsbudget is afhankelijk van het aantal leerlingen en het schoolgewicht.
Ook bovenschools worden scholingsprogramma’s opgezet, bijvoorbeeld voor bouwcoördinatoren. Elke twee jaar wordt een gezamenlijke Salomo-studiedag
georganiseerd.
Gevolgde teamscholing 2015-2019

123 zing: nascholing
Cedin: zelfstandigheid leerlingen
Nascholing scheidingsproblematiek
Nascholing TOS
Missie visie begeleiding O en A

Zelfstandigheid: het opstellen
Van een beleidsplan zelfstandigheid.
4D
Trauma en kindermishandeling
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1

-

Alle werknemers beschikken over een bekwaamheidsdossier. Deze dossiers zijn centraal opgeslagen in de school. In dit dossier bevinden zich:
Afschriften van diploma’s en certificaten
De missie en visie(s) van de school
De gescoorde competentielijstjes
De persoonlijke ontwikkelplannen
De gespreksverslagen
Het portfolio, met hierin door de werknemer verzamelde ‘bewijzen’ voor zijn persoonlijke ontwikkeling.

Gevolgde persoonlijke scholing 2015-2019
Thema
Organisatie
IB opleiding
InHolland
R.T opleiding
IPABO Amsterdam
Rots en Water
RW instituut
Schrijfonderwijs
Gerda Broekstra
Video interactie
Hoge School Amsterdam
Groepsplannen
Wijnand Gijzen
Flitsbezoeken
O en A H. van Dam
Muziek HBO
In Holland
HB
Samenwerkinsverband

Aantal medewerkers
2
1
4
8
3
6
6
1
2

4.4.9. Intervisie
De directie werkt met een vergaderstructuur waarin ook ruimte opgenomen is voor intervisiemomenten (4 x per jaar). Tijdens de intervisie bespreken de
teamleden onder leiding van een bouwcoördinator de dagelijkse praktijk. Ook wordt er tijdens de intervisie aandacht besteed aan de voortgang van het
POP.
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4.4.10.Teambuilding
Op onze school organiseren we diverse typen vergaderingen (zie hoofdstuk 5, Interne communicatie) waarin we met elkaar overleggen over thema’s die
inhoudelijk en/of organisatorisch van belang zijn voor de school en de leraren. De eenheid in het team wordt ook versterkt door de gezamenlijke momenten
van nascholing. Ieder jaar volgt het team –naast de individuele scholing- samen een aantal cursussen. We onderscheiden in het kader van teambuilding ook
de meer informele communicatiemomenten. We drinken ’s morgens gezamenlijk koffie en thee en nemen dan (kort) zaken door die van belang zijn voor de
school en de leraren (ochtendbriefing). Ook is er dan tijd voor meer informeel overleg. De school organiseert een gezellig samenzijn met de Kerst en een
afsluiting aan het eind van het schooljaar. Daarnaast is er jaarlijks een personeelsdag halverwege het jaar.

4.5. Arbo- en verzuimbeleid
Op iedere school van Salomo is een preventiemedewerker actief. De preventiemedewerker draagt zorg voor het opstellen en actueel houden van de risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het toezien op de uitvoering van het plan van aanpak. Toezicht op, en afstemming van het arbobeleid heeft plaats
vanuit de bovenschoolse arbocommissie.
Het ziekteverzuimbeleid van de scholen van Salomo is opgenomen in het ziekteverzuimbeleidsplan. Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur.
Deze regelt de vervanging. De werknemer meldt zich ook beter bij de directeur. Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de Arbo-dienst.
Bij kort veelvuldig verzuim of in geval van een afwijkend verzuimpatroon wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Bij vermoeden van
oneigenlijk verzuim wordt de Arbodienst ingeschakeld, in overleg met de personeelsconsulent. Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet
Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft het functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de schooldirecteur. Bij ziekte wordt,
naast de informele contacten door de collegae, formeel door de directeur contact onderhouden met de betrokkene. Indien de zieke werknemer daar prijs
op stelt, worden er huisbezoeken afgelegd. Regelmatig (eens per 6 weken) wordt een kaart of bloemetje gestuurd namens het team.
We beschikken over een registratieformulier voor het melden van incidenten, een ongeval en de oorzaken daarvan. Op die manier kunnen we
tekortkomingen in kaart brengen en acties plannen. Voor de speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van
eventuele ongevallen. De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig verklaard. Op de school
is een calamiteitenplan en zijn BHV-ers aanwezig.
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Hoofdstuk 5

Organisatie en beleid

5.1. Organisatiestructuur en – cultuur
Onze school is een van de 17 scholen van Stichting Salomo. De directeur geeft, onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder van de stichting, leiding
aan de school. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directeur wordt bijgestaan
door drie bouwcoördinatoren voor de onder- midden- en de bovenbouw (taken), en drie IB-er. Het MT wordt gevormd door de directeur en de drie
bouwcoördinatoren. De school heeft de beschikking over een ouderraad en een MR. Op Bestuursniveau is er een GMR.

5.2. Structuur (groeperingsvormen)
De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. In de groepen 1 en 2 kiezen wij bewust voor heterogene groepen. In de middenbouw hebben we
twee groepen 3, twee groepen vier en twee groepen 5.In de bovenbouw hebben we drie groepen 6, drie groepen 7 en drie groepen 8. De gemiddelde
klassengrootte is 25. Bij het plaatsen van een 4 jarige leerling in groep 1 bekijken we bij plaatsing de samenstelling van de groep en houden we rekening met
de verhouding jongens en meisjes en de verhouding tussen het aantal groep 1 leerlingen en groep 2 leerlingen. In de schoolgids staat het gemeentelijke
aannamebeleid beschreven en ook hoe we kinderen die tussentijds in hogere groepen geplaatst worden, aannemen.

5.3. Professionele cultuur
De Dreefschool is een school met normen en waarden. Zij staat bekend als een duidelijke school waar de nadruk ligt op presteren. Die naam is op zich niet
slecht maar we vinden dat de school wel wat meer aandacht mag geven aan culturele en creatieve vakken. De manier van lesgeven wordt bepaald door de
leerkracht. We vinden dat de focus in de toekomst wat meer mag liggen op de kinderen. We willen hen verantwoordelijk maken voor hun eigen werk,
eigenaarschap tonen. Deze toekomstgedachten kunnen alleen gerealiseerd worden met een professionele cultuur onder de leerkrachten en ondersteunend
personeel. De directie zal waakzaam moeten zijn en een goed systeem opzetten om deze cultuur te monitoren, zeker omdat we in twee gebouwen zitten en
de lijntjes erg lang zijn.

5.4. Risico-Inventarisatie (RIE)
In 2014 heeft de afname Risico-Inventarisatie (RI&E) plaatsgevonden. Deze schoolgezondheidsmeter is uitgevoerd door de preventiemedewerker van de
school. Alle leraren hebben de RI&E-vragenlijst kunnen invullen (responspercentage: 80%). Van de inventarisatie is een verslag gemaakt waarin de
aandachtspunten en de gekozen verbeterpunten staan aangegeven. De verbeterpunten zijn opgenomen in een schoolspecifiek plan van aanpak. Jaarlijks
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werken we aan een aantal verbeterpunten. Het plan van aanpak wordt ieder jaar aangepast, uitgevoerd en geëvalueerd. Het plan van aanpak is naar de
medezeggenschapsraad van de school gestuurd. Komend schooljaar zal er wederom een Risico-Inventarisatie plaatsvinden.

5.5. De interne communicatie
De Dreefschool heeft twee locaties. Hierdoor is het belangrijk dat beide locaties beschikken over dezelfde informatie. Via de bovenschoolse mappen op de
computer kan iedereen alle beleidszaken inzien. Via de wekelijkse Nieuwsbrief brengt de directie de leerkrachten op de hoogte van de laatste stand van
zaken.
Daarnaast hebben we onze wekelijkse vergaderingen, bouwvergaderingen en werkvergaderingen. Natuurlijk zijn er ook genoeg informele momenten
waarop de leerkrachten elkaar zien.
De communicatie via de computer verloopt beter. De interne communicatie gaat via outlook en de externe communicatie via Schoudercom.
We werken met twee servers die niet met elkaar kunnen communiceren. Hierdoor kan een leerkracht van het ene gebouw niet makkelijk werken in het
andere gebouw

5.6. De externe communicatie
We werken met een naschoolse opvang samen. Deze is te vinden in de schoolgids. De kinderen worden elke dag op het achterplein opgehaald door de
verschillende organisaties. De tussenschoolse opvang is geregeld door één bedrijf dat ook een naschoolse opvang heeft. Elke dag zorgt deze organisatie dat
er voldoende ouders aanwezig zijn voor de veiligheid. Naast de ouders regelt het bedrijf ook eigen mensen. De ouders moeten een bijdrage betalen voor
deze dienst.
Verder hebben we regelmatig contact met het H ‘Art, het culturele centrum van Haarlem. Zij hebben hun leslokalen aan ons gebouw vastzitten waardoor de
communicatie erg makkelijk verloopt. De gesprekken met de gemeente over het onderhoud van ons leef- en speelgebied loopt over het algemeen goed.

5.7. De communicatie met ouders
De communicatie met de ouders verloopt via een aantal kanalen. Allereerst krijgen de ouders elke week een Weekbrief via Schoudercom, ons
ouderplatform, met een bijgewerkte agenda. Hier vinden de ouders ook een jaarplanner, vakantie- en studiedagen overzicht. Ouders en school zijn hier erg
enthousiast over.
Elke maand vergadert de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Via deze organisaties kunnen de overige ouders hun opmerkingen kwijt.
Drie keer per jaar organiseert de schoolleiding een schoolpanel. Dit panel bestaat uit de klassenouders. We praten zonder agenda over alles wat ons
bezighoudt, behalve over leerkrachten en kinderen. Er wordt verslag van gemaakt.
Graag zou ik in de toekomst een informatie avond organiseren voor ouders waar zij van leerkrachten of van specialisten informatie krijgen die de band met
de school versterkt of die ter ondersteuning is aan de opvoeding ( bijvoorbeeld pesten, media enz…)

Schoolplan Dreefschool 2019-2023

37

5.8. Begeleiding naar VO-scholen
Dit voorjaar is het Toetsbesluit PO door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. Dit besluit is hiermee wet geworden. De belangrijkste consequentie van
dit besluit is dat het basisschooladvies een nog steviger positie krijgt en dat leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs verplicht een eindtoets moeten
maken vanaf schooljaar 2015/2016.
Het resultaat van de eindtoets telt echter niet mee bij de advisering naar het voortgezet onderwijs. De afname vindt plaats nadat de kinderen hun advies al
hebben gekregen en al zijn ingeschreven. Met de advisering willen we ervoor zorgen dat elke leerling terecht komt op het onderwijstype dat het beste
aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en wensen. Daarbij dient elke leerling zich thuis te voelen op de betreffende school. De bedoeling is dat de leerling niet
wordt overvraagd maar wel wordt uitgedaagd voor wat betreft haar/zijn capaciteiten en inzet en met zoveel mogelijk plezier naar school gaat.
De adviezen van de school zijn o.a. gebaseerd op cognitieve opbrengsten, attitude en in het algemeen over alles wat van belang is bij het verder begeleiden
van de leerling.
Op de Dreefschool letten we heel goed op kansengelijkheid. Ongeacht de afkomst van de kinderen krijgt iedereen even veel kans zich waar te maken op de
school waar hij of zij recht op heeft. Dit blijkt ook uit de verwijzingen van de afgelopen jaren.
De VO school is uiteindelijk verantwoordelijk voor de aanname en toelating van de leerling.
Scholen voor voortgezet onderwijs baseren zich bij de plaatsing van een leerling op het schooladvies van de basisschool. Zij mogen geen gebruik maken van
extra toetsen voor het bepalen van het niveau van een leerling. Ook andere toetsen zoals het leerlingvolgsysteemtoetsen en intelligentie-onderzoeken
mogen niet door het voortgezet onderwijs gebruikt worden voor niveaubepaling. De Dreefschool kan deze toetsen wel gebruiken voor de onderbouwing
van het advies.
In de nieuwe wetgeving is opgenomen dat als de uitslag van de Cito-eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, de mogelijkheid bestaat tot een
heroverweging van het advies. In nauw overleg met leerling en ouders kan de school het advies alsnog aanpassen. Een heroverweging kan ook leiden tot
behoud van het bestaande advies. Dat zal naar verwachting in de praktijk vaak het geval zijn. Het advies is immers gebaseerd op een meerjarig volgen van
de leerling, de cito-eindtoets op één moment.
Indien het resultaat van de eindtoets lager is dan het advies, dan mag dit advies niet aangepast worden.
Bij een heroverweging dienen school en ouders rekening te houden met de mogelijkheid dat er slechts op enkele scholen nog plaats is. Er wordt regelmatig
geloot in de regio Zuid-Kennemerland en deze procedure is dan al afgerond. Er kan dus gekozen worden uit scholen waar nog wel plek is. De Cito eindtoets
is voor komend jaar niet verplicht. Maar om bovenstaande reden doen we er wel aan mee.

Schoolplan Dreefschool 2019-2023

38

Traject verwijzing PO naar VO
Wie of wat bepaalt het schooladvies? De toelatingsprocedure is gemaakt door het RBO (Regionaal Bestuurlijk Overleg). Deze regels gelden voor alle scholen
(PO en VO) in Zuid-Kennemerland.
De verwijzing naar het VO bestaat op de Dreefschool uit de onderdelen:
-In oktober wordt de NIO2 afgenomen. Ouders/verzorgers krijgen in november tijdens een gesprek de uitslag van de NIO. Dit gesprek is tevens een voorlopig
adviesgesprek. Met ouders wordt gesproken over de uitslag in vergelijking met de rest van de scores van leerling. De NIO zelf is geen beslissende factor,
maar is ondersteuning bij het advies van de leerkracht.
-Nadat in januari de Cito M8 is afgenomen volgt in februari het definitieve advies. Leerkracht is hierbij de beslissende factor.
De score van CITO M8 wordt vergeleken met de scores van de voorgaande jaren (met de nadruk op de resultaten van M6 tot en met M8, dit vanwege het
uitstroomprofiel. Zie volgend punt).
-Daarnaast moet er bij het Toelatingsformulier Voortgezet Onderwijs ook het gemiddelde van CITO rekenen en begrijpend lezen van M6 tot M8 worden
toegevoegd. Dit wordt berekend met het uitstroomprofiel van het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland.
-Eventueel wordt ter extra ondersteuning ook het Drempelonderzoek afgenomen. Dit onderzoek kan ook worden gebruikt voor berekenen van eventuele
leerachterstanden. Het betreft de leerlingen waar LWOO of PRO voor wordt overwogen.
Het schooladvies is leidend. Een leerling kan zich alleen aanmelden op een school die het soort onderwijs aanbiedt dat in het schooladvies staat.
School/leerkracht kijkt bij de totstandkoming van het advies onder andere naar de volgende onderdelen:
-CITO scores afgelopen jaren (uitstroomprofiel)
-prestaties in de klas en scores bij methode gebonden toetsen
-aanleg van de leerling (denk hierbij ook aan de NIO)
-talenten van de leerling
-ontwikkeling tijdens de gehele basisschoolperiode
-concentratie, motivatie, doorzettingsvermogen en andere schoolse vaardigheden van een leerling. Deze ‘attitude’ staat ook vermeld op het
toelatingsformulier.

2

NIO- toets staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. De NIO toets meet wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar onderwijs (de feitelijke schoolprestaties)
en de NIO toets bepaalt wat kinderen ‘in huis hebben’ (de mogelijke schoolprestaties).
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Met de toelatingsformulieren kunnen ouders zich inschrijven bij school van keuze. Vanaf dit schooljaar vullen ouders samen met hun kind bij ‘wens ouders
en leerling’ hun voorkeursscholen in. Dit zijn vijf middelbare scholen in volgorde van voorkeur. Deze voorkeuren worden gebruikt bij een eventuele loting.
Het formulier wordt ingeleverd bij de school van eerste voorkeur. Scholen die te maken hebben met een over-aanmelding zullen overgaan tot loting. Dit op
basis van de voorkeurscholen. Er wordt na de eerste keuze gekeken naar de 2de keuze en daarna eventueel (mocht het nodig zijn) naar de 3de, 4de of 5de
keuze. De bedoeling is dat alle leerlingen op dezelfde dag van de school van de 1ste keuze te horen krijgen op welke school ze zijn geplaatst.
Vanaf 2015 is afname van de eindtoets in april/ mei verplicht. De Dreefschool neemt de IEP af. Het is mogelijk dat de uitkomst van de eindtoets hoger ligt
dan het eerdere advies. School kan eventueel besluiten om dit advies ter harte te nemen en het schooladvies te heroverwegen. Mocht besloten worden dat
het schooladvies omhoog bijgesteld wordt dan wordt individueel bekeken op welke school de leerling geplaatst kan worden. Er wordt rekening gehouden
met de voorkeur en de beschikbare plaatsen op scholen. Het kan zijn dat er dan geen plaats meer is op de school waar de leerling geplaatst was.
De aanmelding bij de eerste school van keuze gebeurt gedurende een aanmeldperiode. Er zijn geen vaste aanmelddagen meer. De periode van aanmelding
verschilt per schooljaar en is te vinden in het Brugboek of de website van scholen of het samenwerkingsverband.
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte en leerlingen die in aanmerking komen voor LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) of PRO
(praktijkonderwijs) worden na de kerstvakantie al aangemeld.
In deze gevallen zal de leerkracht het advies al eerder klaar hebben. Ouders krijgen dan ook eerder bericht over definitieve plaatsing. Samen met ouders
wordt vastgesteld of een leerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft, die van een vo-school een intensief ondersteuningsaanbod vraagt of dat de
leerling ondersteuning nodig heeft die slechts door één school geboden wordt. Mocht dit het geval zijn dan zullen we overgaan tot het plannen van een
MDO (multidisciplinair overleg). Bij dit overleg zijn ouders, basisschool, VO-school waar de leerling zich wil aanmelden en (als mogelijk) de leerling zelf
aanwezig. Doel van het gesprek is om met elkaar vast te stellen welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft, om succesvol te kunnen zijn in zijn of
haar leerontwikkeling binnen het voortgezet onderwijs. De VO-school geeft aan of dit ondersteuningsaanbod geboden kan worden. Kan de school de
ondersteuning niet bieden, dan zal deze VO-school, in overleg met ouders een passend onderwijsaanbod elders (binnen het samenwerkingsverband) doen.

5.9. Voor- en vroegschoolse educatie (wet OKE)
Onze school is geen VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent echter niet dat we niet dat we nauw samenwerken met peuterspeelzalen.
De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en
begeleiding. We onderhouden een goede relatie met de peuterspeelzalen.
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Hoofdstuk 6 Financieel beleid
Algemene inleiding
Het financieel beleid van Salomo ( SCPO Zuid-Kennemerland) vormt een onderdeel van het totale beleid binnen de Stichting.
Sinds de invoering van lumpsum ( schooljaar 2006/2007) en de hiermee toegenomen eigen verantwoordelijkheid op financieel vlak, is veel aandacht
uitgegaan naar verdere professionalisering van de financiële organisatie / financiële processen. De planning en control-cyclus is inmiddels een
gestructureerd element binnen de administratieve organisatie en interne controle.

6.1 Lumpsum financiering - ondersteuning
De destijds – bij de invoering van lumpsum – gekozen werkwijze is in grote lijnen voortgezet. Uiteraard zijn verbeteringen doorgevoerd en is ingespeeld op
nieuwe ontwikkelingen.
De huidige stand van zaken kan in grote lijnen als volgt worden samengevat :
-Opzet administratie
Uitgangspunt is een centrale / bovenschoolse administratie, gevoerd op het stafbureau van Salomo. Alle inkomende facturen worden centraal gescand en –
na codering door de administratieve ondersteuners op de scholen - vervolgens digitaal aan de budgethouder (lees : schooldirecteur) ter autorisatie
aangeboden. Na autorisatie vindt verdere centrale verwerking en betaling plaats.
-Begroting
Jaarlijks wordt de begroting van de Stichting opgesteld, opgebouwd uit de diverse deelbegrotingen, waaronder de aparte schoolbegrotingen. De begroting
per school komt tot stand in nauw overleg tussen schooldirecteur en bovenschools management ( met name administrateur en controller) en bevat die
onderdelen waarvoor de schooldirecteur verantwoordelijk is. De definitieve begroting is een belangrijk instrument om vervolgens de werkelijkheid te
bewaken.
De verantwoordelijkheid voor de personele baten en lasten is sedert enige jaren bovenschools neergelegd, hetgeen betekent dat de schoolbegroting zich
met name richt op de materiële baten en lasten. Personele lasten drukken slechts op de schoolbegroting indien in overleg tussen school en bovenschools
management meer personeel wordt ingezet dan vanuit de – voor alle scholen binnen Salomo geldende – afspraken is toegestaan. Deze afspraken liggen vast
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in het formatieplan. Sedert de invoering van Passend Onderwijs zijn aanvullende afspraken gemaakt over de inzet van de vanuit het SWV ontvangen
middelen. Per schooljaar wordt hieraan concrete invulling gegeven.
-Planning en control-cyclus
Het is van groot belang om - binnen een helder en goed ingebed proces - de realisatie af te zetten tegen de begroting en waar nodig tijdig te kunnen
bijsturen.
Voor de scholen is ongewijzigd de internet-tool van Groenendijk Onderwijs Advies (GOA) beschikbaar, stichtingsbreed worden periodiek financiële
rapportages opgesteld en geanalyseerd. Deze rapportages kennen een tweetal verdichtingsniveau’s ,zodat enerzijds intern alle details zichtbaar zijn doch
anderzijds de realisatie ten opzichte van de begroting op hoofdlijnen kan worden gevolgd.
-Risicobeheersings- en controlesysteem
De laatste jaren zijn mede naar aanleiding van de interim-controles vele verbeterpunten ten aanzien van de administratieve processen en controles
opgepakt en gerealiseerd.
Er is op dit moment geen sprake van risico’s die door de accountant als bedreigend voor de vitale bedrijfsprocessen zijn gekwalificeerd. Uiteraard blijven
altijd verbeterpunten aanwezig, doch deze kennen geen urgent karakter.

6.2 Externe geldstromen
De geldstromen – zowel intern als extern – vormen een logisch voortvloeisel uit de begroting.
Aan de inkomstenkant worden in hoofdlijnen de volgende geldstromen onderscheiden :
- Rijksbijdragen OCW ( normatief en overige subsidies, vanaf het jaarverslag 2014 inclusief bijdragen SWV))
- Overige overheidsbijdragen ( voornamelijk gemeentelijke subsidies en bijdragen)
- Overige baten ( denk aan verhuur, ouderbijdragen etc.)

6.3 Interne geldstromen
Binnen de gekozen financiële opzet, komen de meeste inkomsten niet op schoolniveau maar centraal binnen. Vrijwel alle (grotere) nota’s worden ook
centraal betaald. Op schoolniveau vindt daardoor slechts beperkt financieel verkeer plaats, vanuit een eigen bankrekening. Waar nodig wordt deze rekening
middels een interne overboeking aangevuld.
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6.4 Sponsoring
De school voert een zorgvuldig en positief beleid bij het aanvaarden van materiële zaken of geldelijke bijdragen. Tussen het ministerie van Onderwijs,
onderwijsorganisaties en andere belangenorganisaties is in 2009 een convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring in het primair en voortgezet
onderwijs zijn vastgelegd. Salomo heeft zich daarbij aangesloten.
Het convenant ligt ter inzage bij de directie van de school en het is te raadplegen via de website van het ministerie van OCW.
Enkele punten uit het geformuleerde beleid zijn:
- Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in
gevaar brengen.
- Sponsoring moet verenigbaar zijn met de statutaire grondslag van de stichting, alsmede de algemene doelstellingen van de school en het
onderwijs.
- De school mag niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor komen te verkeren.
- Sponsoring moet een gezonde leefstijl aanmoedigen.
- Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk worden van sponsoring.
- In lesmaterialen en leermiddelen mag geen reclame voorkomen, ook niet impliciet.
- De school in bij het aangaan van een sponsorovereenkomst verplicht om deze overeenkomst voor te leggen aan de hele MR. De MR heeft
instemmingsrecht.
- De school verantwoordt zich voor alle middelen die door sponsoring verkregen zijn in de jaarrekening van de stichting.
Wanneer de school een bedrag groter dan €2500 weet te verwerven via sponsors, dan dient dit gemeld te worden bij het bevoegd gezag.

6.5 Begrotingen
Jaarbegroting
De verantwoordelijkheid voor de personele baten en lasten is bovenschools neergelegd, hetgeen betekent dat de schoolbegroting zich met name richt op
de materiële baten en lasten. Personele lasten drukken slechts op de schoolbegroting indien in overleg tussen school en bovenschools management meer
personeel wordt ingezet dan vanuit de – voor alle scholen binnen Salomo geldende – afspraken is toegestaan. Deze afspraken liggen vast in het
formatieplan.
Zie verder ook onder 6.1 begroting en planning en control-cyclus.
Meerjarenbegroting
Naast de jaarbegroting maakt ook de meerjarenbegroting deel uit van de planning en control-cyclus. Deze begroting zorgt er voor voldoende zicht te
hebben op ontwikkelingen op de iets langere termijn.
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Hoofdstuk 7 Kwaliteitsbeleid
In hoofdstuk 3 hebben wij per beleidsterrein de huidige situatie beschreven inclusief onze beoordeling daarvan. Tevens is te lezen welke ontwikkelingen we
per beleidsterrein in de komende jaren verwachten en wensen, kortom ons beleid op deze beleidsterreinen.
Welk beleidsterrein wanneer geëvalueerd wordt, staat aangegeven in onderstaand schema. De opbrengsten evalueren we jaarlijks. In onze jaarplannen
nemen we steeds op welke beleidsterrein wanneer in het jaar geëvalueerd wordt. Over de uitkomsten van de evaluaties wordt gerapporteerd aan het
bevoegd gezag, de GMR en de ouders.
Onze beleidsterreinen
(kwaliteitszorg)
Pedagogisch klimaat
Didactisch handelen
Actieve rol van de leerlingen

2019-2020

2021-2022

2022-2023

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Leerstofaanbod en toetsinstrumenten
Opbrengsten

2020-2021

Leertijd (3.4.6)
Zorg en begeleiding (3.4.7)
Wetenschap en techniek

x

Actief Burgerschap en sociale cohesie
Schoolklimaat (5.3)
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Levensbeschouwelijke identiteit
Kwaliteitszorg
TOTAAL
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x

x

x

7

9

7

7
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7.1 Bij de beleidsterreinen: Plan van Aanpak 2019-2023
Het afgelopen jaar 2018-2019 hebben we met Onderwijs Advies drie werksessies gehad.
We staan aan het begin van een nieuw Schoolplan. In dit schoolplan moet een veranderingstraject worden beschreven van 4 jaar. O en A hebben we
gevraagd met ons mee te denken over het formuleren van een stip op de horizon voor de komende vier jaar, duidelijkheid over waar we naar toe willen
werken. We willen dit de komende jaren verder vorm geven zodat we straks voldoende basiskennis bezitten over kindgesprekken, doelen stellen, over de
mate van loslaten, over de inzet van ICT enz…

De kernwaarden uit onze visie bestaan uit Ontmoeting, ontdekking en ontplooiing. Deze drie begrippen vormen het uitgangspunt van het onderwijs op onze
school en van daaruit wordt de gezamenlijke richting bepaald, daar veranderen we niets aan.
Na lang discussiëren zij we gekomen tot drie hoofdthema’s die wij de komende jaren willen ontwikkelen en ik verwacht in het proces veel inbreng van het
team zodat het uiteindelijk een stuk wordt waar we in meerderheid achter staan.
We hebben het dan over Eigenaarschap, professionele cultuur en thematisch werken.
Eigenaarschap:
Kinderen leren hun eigen doelen te formuleren, die weer gevisualiseerd kunnen worden in de klas. Ook de kind gesprekken moeten een vervolg krijgen, met
name de inhoud van de gesprekken. We denken dus aan het
Werken met concrete doelen met succescriteria
- Zelfstandigheid, weektaak
- Feedback geven op het geleerde
- Werken met doelen muur, leren zichtbaar maken
- Leerlingen vorderingen laten zien
- Kind gesprekken
- Portfolio
Professionele cultuur:
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Feedback geven en ontvangen
Kaders scheppen, zelfde regels, zelfde format, binnen die kaders ruimte voor eigen inbreng.
Communicatie ouders/ verzorgers
Verantwoordelijkheden binnen de school duidelijk maken van directie, BC, IB, leraren.
Thematisch werken
De komende jaren gaan de methoden van de zaakvakken eruit en zijn we toe aan een nieuwe serie.
In aanloop naar deze veranderingen willen we onderzoeken of we deze leerkracht gestuurde methoden kunnen en willen inwisselen voor een thematische
opzet waarbij met name gekeken wordt naar de andere leerhouding van de kinderen. We willen ze meer betrekken bij de lessen op het gebied van AK,
geschiedenis en biologie. Later kan de vernieuwde werkwijze ook toegepast worden op taal- en rekenonderdelen.
Bij de keuze van de nieuwe methoden gaan we letten op
- Het zelfstandig leren en verwerken
- Het verbeteren van de zelfredzaamheid
- Het inzetten van coöperatieve lessen
- De ontwikkeling van executieve functies . Als uitleg nodig is van deze term zie hieronder
Voor de implementatie zullen er studiedagen georganiseerd worden, lessen kunnen voorbereid worden tijdens studiedagen en werkvergaderingen.

Kortom de leerling van de Dreefschool past straks in de volgende omschrijving:
De kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces. Zij weten d.m.v. concrete leerdoelen wat ze aan het leren zijn en wanneer het een succes is. De
leerlingen werken niet meer voor de leerkracht maar voor zichzelf. Zij doen dit met hun eigen talenten en mogelijkheden. De leerlingen werken met een
portfolio waarin zij hun ontwikkelingen zichtbaar kunnen maken. Er worden kind gesprekken gevoerd en er wordt feedback gegeven op de inhoud, het
geleerde.
Er wordt thematisch en klassen doorbrekend gewerkt, de kinderen werken samen.
De leerkrachten maken gebruik van elkaars talenten, kennis en kunde. Er is meer tijd om deze te ontwikkelen en in te zetten en om het onderwijs
thematisch in te richten. De bouwvergaderingen zijn inhoudelijk en gericht op de inhoud.
De komende vier jaar gaan we dit verder uitbouwen en natuurlijk alles op zijn tijd want komend jaar bestaan we ook 100 jaar en die tijd is maar beperkt tot
één jaar. Globaal gaat dat over de jaren heen er zo uit zien, naarst de ontwikkelpunten uit de andere beleidsstukken:
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7.2 Het jaarplan 2019-2020
Per jaar kiezen we die beleidsterreinen die expliciet verbetering behoeven en waar ook doel(en) aan gekoppeld zijn. Dat kunnen er niet meer dan vijf zijn.
Uiteraard zijn er vele lopende zaken, hier beperken we ons tot de beleidsterreinen waar een ontwikkeling ter verbetering op nodig is.
Bij aanvang van het desbetreffende schooljaar maken we een meer ingevuld en specifieker jaarplan. Hiervoor gebruiken we het format ‘uitwerking jaarplan
Salomoschool’ en voor de evaluatie aan het einde van het schooljaar gebruiken we het format ‘evaluatie jaarplan Salomoschool’.

Jaar 2019-2020
Gebied
Eigenaarschap
Actieve rol van de
leerling

Doel
Formuleren van eigen leerdoel
Met hulp van de leerkracht worden aan het eind van het schooljaar het
leerdoel voor het komende jaar geformuleerd. Dit staat op het
kennismakingsformulier dat het volgende jaar dient als handvat bij het eerste
gesprek met de nieuwe leerkracht.

Evaluatie en borging
In de bouwvergadering. Borging in de
schoolgids

Onderzoeken of het formulier aangepast of uitgebreid moet worden. Eind
schooljaar 2019
Scholing in het formuleren en het evalueren van doelen
Doelen van de leerstof worden gevisualiseerd in de klas

In de bouwvergaderingen via de notulen en de
schoolgids.

Onderzoeken van een doelenmuur.
Wat zijn de mogelijkheden en hoe wordt er op andere scholen mee gewerkt?
Werkgroep doelen (vanuit zelfstandigheid) pakt dit op en werkt dit verder uit
en start een pilot in 3 groepen (onder, midden, boven). Aan het eind van het
jaar werken alle groepen hiermee.
Formuleren van het klassendoel, visualiseren in de klas.
Kind gesprekken, wat gaat al goed en wat kan worden verbeterd?
Scholing over manier van vragen en de vorm
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(handvatten voor de leerkracht)
In bouwvergadering aan begin van schooljaar gesprekkencyclus met kinderen
op de agenda. Expertise van IB bovenbouw gebruiken.
Professionele cultuur

Thematisch werken
Didactisch handelen

Toetsinstrumenten

Leerstofaanbod

Schoolklimaat
Opbrengsten

Kwaliteiten inzetten van leerkrachten. Creëren van nieuwe LB functies op het
gebied van ICT en gedrag.
Leerkrachten motiveren en stimuleren om eigen kwaliteiten verder te
ontwikkelen.
Ondersteunen in het volgen van cursussen en opleidingen.
Gesprekken voeren met leerlingen
Scholing in het voeren van gesprekken.
Hoe pak je een gesprek aan?
Hoe maak je SMART-doelen met kinderen?

Nascholingsplan.

Start maken met het werken in thema’s in alle groepen op het gebied van de
zaakvakken. In een periode werken zonder methoden als voorbereiding op het
inslaan van een nieuwe weg op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en
biologie.

Notulen bouwvergaderingen, verslag O en A

Naast elkaar leggen van methodes en uitzoeken wat eventuele thema’s kunnen
zijn. Met name zaakvakken, maar ook kan worden gekeken naar rekenen en
taal. De BC’s nemen dit op zich.
Het onderzoeken of we komend jaar van de Cito af kunnen en kunnen inruilen
voor de IEP voor groep 3 t/m 8. De IEP is veel kind vriendelijker, minder
gebonden aan een toets week en neemt meteen het sociaal emotionele deel
mee van een kind.
Dit jaar beschikken we over we over drie karren met 30 Chromebooks. Voor de
groepen 6,7 en 8 gaan we de toetsen digitaal doen, opzoekvaardigheden
stimuleren en het instrument inzetten voor het zelfstandig werken.
Viering van het 100 jarig bestaan van de Dreefschool
Stelselmatig de opbrengsten van het onderwijs meten en op basis van de
resultaten keuzes maken t.a.v. het onderwijsaanbod.
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Evaluatie bouwvergaderingen. Borging
schoolgids/plan

Evalueren in juni, borgen in e schoolgids

Evalueren tijdens de bouwvergadering in juni
.Borgen in de schoolgids
Juni 2020
Evaluatie tijdens het intern toezicht met het
bestuur en borging in het SOP
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Actief burgerschap

Er is afgelopen jaar veel bezoek gebracht aan een verzorgingstehuis in de buurt.
Dit gaan we verder uitbouwen. We hebben afgelopen jaar contact gezocht
meteen school in Haarlem die ligt in een sociaal/ economisch zwakke wijk. Er
zijn al een aantal briefwisselingen geweest. Uitbouwen door elkaar te
ontmoeten en ervaringen uit te delen. Onbekend maakt onbemind

Juni 2020 Borging schoolgids

7.3 Jaar 2020-2021
Gebied
Eigenaarschap
Actieve rol van de
leerling

Doel
Start maken met portfolio.
Aan de hand van het kennismakingsformulier en doelen materiaal gaan
bijvoegen zodat er een portfolio ontstaat. Vorm voor portfolio verder
uitwerken en schoolbreed gaan invoeren.
Pilot met groep draaien.
Bevorderen Zelfredzaamheid, zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid.

Evaluatie en borging
Evaluatie in Juni 2021 en borging in de schoolgids

Onderwijs en Advies gaat de leerkrachten hierin scholen.
Leerlingen leren de vaardigheid van het presenteren. Meer nadruk op
het proces, ipv het product.

Professionele cultuur

Team heeft inzicht waarde school voor staat en welke richting de
school op gaat. Het team spreekt dezelfde taal. Er is transparantie
over de verantwoordelijkheden binnen de school.
Tijdens studiedagen wordt gewerkt aan de professionalisering van het
team, dit onder leiding van Onderwijs & Advies.
Bordsessies, zodat voor iedereen zichtbaar wordt gemaakt waaraan
wordt gewerkt op de Dreefschool.
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Externe communicatie

Samenwerking en communicatie met ouders/ verzorgers is goed en
open ten aanzien van het veranderproces.

Juni 2021

Ouders worden betrokken bij het leerproces van hun kind. Portfolio.
Thematisch werken
Didactisch handelen

Didactisch handelen

Kinderen krijgen de mogelijkheid hun talenten nog meer te
ontwikkelen door de nieuwe opzet met de zaakvakken. De methoden
gaan er vrij snel uit en de kinderen gaan andere vaardiogheden
ontwikkelen op het gebied van samenwerken, zelfstandigheid, eigen
verantwoording t.a.v. de lesstof.
Leerkracht gaat met kinderen in gesprek over talenten.
We starten met het werken in thema’s voor de zaakvakken.
Groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 starten met het werken van drie
thema’s per jaar.

Evaluatie tijdens de bouwvergaderingen door het hele
jaar door. Borging in de notulen van de vergaderingen
en Schoolgids

Er worden momenten gecreëerd om leerkrachten de tijd te geven de
thema’s voor te bereiden. Er is een evenwicht tussen bouw, werk en
themavergaderingen.
Coöperatieve werkvormen inzetten ten dienste van het
veranderproces van de zaakvakken.

Opbrengsten

Wetenschap en techniek
Leerstofaanbod

Opfrissen van de coöperatieve werkvormen. Nascholing.
Stelselmatig de opbrengsten van het onderwijs meten en op basis van
de resultaten keuzes maken t.a.v. het onderwijsaanbod
Inzetten van de techniektorens in de groepen 5 t/m 8. Dit gebeurt nu
nog zonder regelmaat. Hulp van de ouders is noodzakelijk
Oriëntatie op een nieuwe methode aardrijkskunde. Gaan we door met
een methode of laten we die los.
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De opbrengsten worden gegevalueerd in mei tijdens
de presentatie aan het bestuur. Borging in het SOP en
schoolplan.
Evaluatie en borging tijdens de bouwvergaderingen
Evaluatie en borging van de commissie die dit traject
op zich neemt.
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Engels: het vak is niet populair bij de kinderen. Oriëntatie op een
neiuwe methode.

7.4 Jaar 2021-2022
Gebied
Eigenaarschap
Pedagogisch handelen

Doel
Leerlingen werken aan 21-eeuwse vaardigheden. Samenwerken,
oplossend denken, creatief denken, eigenaar leerproces, ICT
vaardigheden.

Evaluatie en borging
Bouwvergaderingen door notulen en schoolplan

Zorgen voor voldoende middelen, ruimte en tijd in de school om dit
mogelijk te maken.
De elektronische leeromgeving voor leerlingen wordt verbeterd.
Succescriteria worden besproken met leerlingen. Zij weten dmv
concrete leerdoelen wat ze aan het leren zijn en wanneer het een
“succes” is, succescriteria.
Thema’s
Didactisch handelen

Opbrengsten

leerstofaanbod

Uitbreiding van het aantal thema’s.
Groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 starten met het werken van vier
thema’s per jaar.
Stelselmatig de opbrengsten van het onderwijs meten en op basis van
de resultaten keuzes maken t.a.v. het onderwijsaanbod
Aanschaffen nieuwe methoden zaakvakken. Bekijken of er een andere
lesmethode begrijpend lezen is.

Schoolplan Dreefschool 2019-2023

idem

idem

De opbrengsten worden geëvalueerd in mei tijdens de
presentatie aan het bestuur. Borging in het SOP en
schoolplan.
Schoolgids en plan
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7.5 Jaar 2022-2023
Gebied
Eigenaarschap
Pedagogisch handelen

Thema’s
Didactisch handelen.

opbrengsten

Levensbeschouwelijke
identiteit

Doel
We werken met een portfolio. Een kind kan het geleerde laten zien en
heeft inzicht in zijn/haar vorderingen.

Evaluatie en borging
Evaluatie in de bouwvergaderingen en borging in het
schoolplan

De leerlingen werken niet meer voor de leerkracht maar voor zichzelf.
Zij doet dit met hun eigen talenten en mogelijkheden. De leerlingen
werken met een portfolio waarin zij hun ontwikkelingen zichtbaar
kunnen maken.

idem

Uitbreiding van het aantal thema’s. We breiden het aantal vakken uit
met het vak rekenen.

idem

Groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 starten met het werken van vier
thema’s per jaar.
Stelselmatig de opbrengsten van het onderwijs meten en op basis van
de resultaten keuzes maken t.a.v. het onderwijsaanbod
WE gebruiken al jaren de methode Trefwoord. Wordt deze methode
nog wel gebruikt waar hij voor is bedoeld? Hoe vaak owrdt het vak
godsdienst gegeven en wat geef je de kinderen mee?
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De opbrengsten worden gegevalueerd in mei tijdens
de presentatie aan het bestuur. Borging in het SOP en
schoolplan.
Bouwvergaderingen en borging in de notulen
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FORMULIER "Instemming met schoolplan"

School:

_____________________________________________

Adres:

_____________________________________________

Postcode/plaats:

_____________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen
met het

van ______________ tot ______________ (datum) *

geldende schoolplan van deze school.
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Namens de MZR,

________________________ plaats

________________________ datum

________________________ handtekening

________________________ naam

________________________ functie

*) maximaal vier jaar

FORMULIER "Vaststelling van schoolplan"

School:

_____________________________________________

Adres:

_____________________________________________
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Postcode/plaats:

_____________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het

van ______________ tot ______________ (datum) *

geldende schoolplan van deze school vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

________________________ plaats

________________________ datum

________________________ handtekening
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________________________ naam

________________________ functie

*) maximaal vier jaar
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