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Basisschool De Rietlanden is een Christelijke basisschool op het schiereiland Marken.   

Wij zijn een kleinschalige school met ongeveer 100 leerlingen Onze school bestaat uit vier 

combinatiegroepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. De afgelopen jaren heeft 

er relatief een grote krimp plaatsgevonden in het leerlingaantal.  Het effect hiervan op het 

onderwijs is dat de school in 2015-2016 draaide met zeven groepen en dat dit in 2018-2019 

is teruggebracht naar vier combinatie groepen. 
 

Deze krimp komt voort uit dalende geboortecijfers. We werken eraan om de school klaar te 

maken voor de toekomst met visie en ontwikkeling. Ook wordt er gekeken naar nieuwbouw 

of renovatie van het huidige schoolgebouw. 

De school ligt midden in het oude dorpshart omgeven door huizen die op terpen zijn 

gebouwd. De school heeft zich gevestigd in een gebouw die is vormgegeven als een 

bijenraad. De lokalen zijn groot, licht en kijken uit op het aangrenzende schoolplein of op de 

pittoreske woningen rondom de school. Er is veel ruimte in de school. De school heeft 8 

lokalen waarvan er 1 lokaal gebruikt wordt door de Peuterspeelzaal en de Buitenschoolse 

opvang (BS0).  In het midden van de school is de gemeenschapsruimte, die sinds 2018 

gebruikt wordt als bibliotheek en leerplein. 

Begin 2019 starten de gesprekken omtrent de nieuwbouw of renovatie van het 

schoolgebouw. Dit zal een grote impact hebben op de school. De school kan de visie, die is 

voortgekomen uit het visietraject in 2018, verder zichtbaar maken in het schoolgebouw en 

de organisatie kan hier verder in doorgevoerd worden. Twee aspecten die in deze visie 

centraal staan zijn: Natuur en duurzaamheid. Deze visie zal verder worden toegelicht bij: De 

pijlers van geïnspireerd goed onderwijs. Waar de kernwaarden en de ambities worden 

beschreven. 

Wij vinden dat onze school staat op een unieke locatie en dat dit ons onderscheid met 

andere scholen in de omgeving. Deze unieke locatie kenmerkt zich door: de landelijke 

omgeving waar de school staat, waarbij de natuurlijke omgeving optimaal benut kan worden 

binnen het onderwijs. Wij willen daarom de samenwerking aan gaan met diverse partners bij 

deze unieke locatie: zoals de boerderijen, de streekwinkels, de verenigingen in het dorp en 

natuurlijk de steunvereniging die de school jaarlijks sponsort bij educatieve projecten en 

materialen om de school te ondersteunen. Een voorbeeld van een mooi en duurzaam 

project zijn de zonnepanelen die op het dak van de school zijn bevestigd. Naast dat de school 

zich op een unieke locatie bevindt is de kleinschaligheid ook één aspect die de school als 

sterke profilering wil neerzetten. De kleinschaligheid zorgt ervoor dat er echt aandacht is 

voor elke leerling. 

 

 



 5 

 

HOOFDSTUK 2 UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR 
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2.1 MISSIE EN VISIE CPOW 

Op de scholen van Stichting CPOW heeft het Christelijk geloof een belangrijke plaats in het 

onderwijs. Wij geloven ook dat het onderwijs, zoals onze scholen dat verzorgen, een perfect 

instrument is voor kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. 

Daarom staat ‘Geloof in onderwijs’ centraal bij de uitvoering van ons werk. 

Met onze missie, gekoppeld aan de kerntaken van het onderwijs, brengen wij naar buiten, 
dat de ouders die kiezen voor onze scholen ervan op aan kunnen, dat het geloof een 
belangrijke en inspirerende rol speelt bij de persoonlijke vorming van hun kind. Wij geven er 
ook mee aan, dat wij geloven, dat het onderwijs dat onze scholen aanbieden, ervoor zorgt 
dat kinderen voorbereid zijn op hun maatschappelijk functioneren. Daarnaast draagt ons 
onderwijs bij tot de beroepsvoorbereiding van de aan ons toevertrouwde kinderen. Wij 
zorgen ervoor dat onze leerkrachten bevlogen professionals zijn die geloven dat hun werk 
tot zichtbaar resultaat leidt. Deze uitgangspunten hebben geleid tot een viertal aspecten die 
op alle CPOW-scholen uitgangspunt zijn bij het denken en handelen te weten: 

Identiteit 
De Stichting CPOW streeft ‘goed bijzonder onderwijs’ na. Dat ‘bijzondere’ komt tot 
uitdrukking in de wijze waarop wij ons religieuze en culturele erfgoed willen doorgeven aan 
de volgende generatie. Betrokkenheid, openheid en respect zijn belangrijke sleutelwoorden 
voor het gewenste leef- en werkklimaat binnen onze stichting. In onze leer- en 
leefgemeenschappen staan wij evenzeer stil bij de religieuze beleving van kinderen en 
ouders uit andere culturen. Wij verwachten van hen dat die respectvolle houding wederzijds 
is. 

Uniciteit 
Een tweede aspect dat ons denken en handelen beheerst is het erkennen, benutten en 
ontwikkelen van de unieke capaciteiten van elk mens. Dat geldt zowel voor de kinderen die 
binnen de scholen van de stichting onderwijs volgen, als voor de personeelsleden die er 
werken. Zowel het eerste als tweede aspect bepalen in hoge mate het pedagogisch klimaat 
binnen de scholen. 

Kwaliteit 
Een derde aspect is dat wij met name op onze scholen, maar ook in de organisatie daar om 
heen, een hoogwaardig product willen afleveren. De medewerkers in dienst van de stichting 
zijn zich bewust van het streven naar hoge kwaliteit op alle gebieden die het onderwijs 
aangaan. 

Omgevingsgerichtheid 
Tot slot weten we dat kinderen op veel meer plaatsen leren dan op school alleen. Internet, 
televisie en vele andere communicatiemiddelen leveren voortdurend talrijke leermomenten 
op. Daarnaast ontwikkelen kinderen ook zichzelf. De scholen gaan daar niet aan voorbij. Wij 
switchen van de meer traditionele driehoek leerling-leerkracht-leerstof, naar de meer 
eigentijdse leerling-leeromgeving-leerbronnen. Het onderwijs wordt meer gestuurd door de 
vragen van de kinderen. Omgevingsgerichtheid houdt ook in dat onze scholen niet langer 
‘eilanden zijn met een plein eromheen’, maar midden in een omgeving staan (dorp, wijk) die 
ertoe doet. 
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2.2 ONDERWIJS 
De maatschappij stelt hoge eisen aan het onderwijs. Er wordt gevraagd om leerlingen te 
laten kennismaken met wetenschap en techniek; er is discussie over de rol van ICT in het 
onderwijs en ouderbetrokkenheid wordt steeds belangrijker. 

Daarnaast is passend onderwijs ingevoerd en hebben we zorgplicht. Goede samenwerking 
met partners is daardoor cruciaal geworden. 

Onze scholen hebben de taak om kwalitatief goed, passend en boeiend onderwijs te 
verzorgen aan leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar. Dat betekent dat scholen allereerst 
goed onderwijs verzorgen in de basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen). Daarnaast vinden 
wij het belangrijk dat kinderen voorbereid worden op hun toekomst. Dat betekent dat we 
onze kinderen vaardigheden leren zoals zelfstandigheid, verantwoordelijkheid dragen, 
respectvol omgaan met elkaar en de omgeving, onderzoekende houding, creativiteit, digitale 
vaardigheden etc. 

Afstemming en samenwerking met de ouders van de leerlingen vinden wij van niet alleen 
vanzelfsprekend maar cruciaal voor de brede ontwikkeling van de kinderen. 

2.3 KWALITEITSZORG 
Ieder kind verdient onderwijs van de beste kwaliteit. Dat is dan ook wat CPOW aan al haar 
kinderen wil bieden. 

Kwaliteit is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt een continu proces van studie en planning, van 
uitproberen en doen, van evalueren en bijsturen. Om de goede kwaliteit van de scholen te 
waarborgen en waar nodig te verbeteren, gebruiken wij diverse middelen en instrumenten. 
Om na te gaan of we de goede dingen doen en of we ze goed doen hebben wij onze 
kwaliteitszorg gebaseerd op: 

• Leeropbrengsten: behalen onze kinderen resultaten op de basisvaardigheden die 
verwacht mogen worden en blijven kinderen groeien in hun ontwikkeling? 

• Planmatig werken aan de hand van het INK model. De cyclus "plan-do-check-act" 
leggen we vast in plannen en evaluaties. 

• Tevredenheidsonderzoeken: elk jaar houden we een tevredenheidsonderzoek onder 
medewerkers, ouders en leerlingen. 

Uiteraard wordt naar aanleiding van bovenstaande aan de diverse belanghebbenden 
verantwoording afgelegd. Indien nodig vinden er interventies plaats om de kwaliteit te 
optimaliseren. 

2.4 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 
CPOW is een organisatie die levensbeschouwing en onderwijskwaliteit hoog in het vaandel heeft 

staan. Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst deze items voldoende aandacht krijgen 

en verder uitgewerkt kunnen worden, stelt CPOW periodiek een meerjaren beleidsplan op. 

Het beleidsplan 2017-2021 (zie poster in bijlage) is opgesteld door het bestuur en inhoudelijk 
mee voorbereid door de directies van de CPOW-scholen, leden van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad en van de Raad van Toezicht. 

https://www.cpow.nl/ons-beleid/downloads/
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Op basis van dit beleidsplan wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld, dat de basis vormt voor 
de beleidsmatige ontwikkeling van de CPOW-organisatie. Daarbij worden tevens de 
resultaten van het voorafgaande jaar geëvalueerd en wordt rekening gehouden met nieuwe 
ontwikkelingen. 

De scholen stemmen hun jaarplannen af op het in het CPOW-jaarplan vastgestelde beleid. 
Op deze manier wordt planmatig gewerkt aan verbeteringen in het onderwijs en de 
organisatie van CPOW. 
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HOOFDSTUK 3 PIJLERS VOOR GEINSPIREERD GOED ONDERWIJS 
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3.1 HET VERHAAL 

Visie op goed onderwijs 

Voor ons is goed onderwijs het bieden van passend en kwalitatief onderwijs binnen een 

leefgemeenschap bestaande uit volwassenen en kinderen die elkaar respecteren, waarderen 

en vertrouwen en vanuit dat vertrouwen elkaar verantwoordelijkheden durven geven. 

Ieder mens, dus ook ieder kind is uniek. De aandacht voor het individuele kind staat voorop. 

Wij houden rekening met verschillende mogelijkheden, aanleg en belangstelling. Wij willen 

onze Christelijke identiteit bewust uitdragen door hier dagelijks aandacht aan te besteden. 

(zie: Identiteitskaart in de bijlage) 

Kernwaarden die belangrijk zijn voor de school zijn:   

 

 

De Rietlanden is een NATUUR school. Deze NATUUR school kenmerkt zich natuurlijk met een 

profilering om de natuurlijke omgeving en de natuur centraal te stellen binnen ons 

onderwijs. Techniek en duurzaamheid spelen daarbij ook een belangrijke rol om de 

leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Daarnaast staat de NATUUR school voor de 

volgende kernwaarden: Nieuwsgierigheid, Aandacht, Talentontwikkeling, Uniek/Uniciteit 

(zelfontplooiing) en Respect. 

Als je bij ons de school in komt lopen is dit gelijk merkbaar bij onze hoofdingang. Alle 

leerlingen van de school hebben begin 2019 meegewerkt met een kunstproject om de 

identiteit van de natuurschool vorm te geven. Op de muur zijn in de vorm van een 

honingraat kunstobjecten gemaakt met natuurlijke elementen (planten en dieren die je met 

het oog niet gelijk kunt zien) hierin verwerkt. Marken is nog maar één van de weinig plekken 

in Nederland waar de Buckfast bij wordt geteeld omdat het schiereiland volledig omringt is 

met water en dit hiervoor een optimale omgeving is. 
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Wij willen in de toekomst ook bij de andere twee ingangen van de school een kunstproject 

realiseren gericht op natuurlijke elementen. 

In de komende vijf jaar willen we een natuurschoolplein realiseren om de school heen. 

Voor de onderbouwunit willen we een buitenkeuken maken waar leerlingen met potten en 

pannen kunnen koken met zand, water en andere natuurlijke materialen zoals takjes, stenen 

en schelpjes. Daarnaast willen we een plek realiseren waar leerlingen hutten kunnen 

bouwen met takken, waar een blote voetenpad komt, klim- en klauter materialen. En 

genoeg ruimte om in de natuur te ontdekken.  

De NATUUR-school kenmerkt zich verder door natuur activiteiten die in de units jaarlijks 

terugkomen en die zijn gekoppeld aan het onderwijs. Door deze activiteiten aan het 

onderwijs te verbinden krijgen de lessen meer betekenis voor de leerlingen en wordt de 

nieuwsgierigheid en het ontdekkend leren gestimuleerd. 

Deze activiteiten worden in de jaarplannen opgenomen. Er zal een groeidocument komen 

waar de activiteiten concreet in verwoord zullen worden. 
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Dialoog over goed onderwijs 

Dialoog binnen het team 

Onze school voert met elkaar de dialoog over goed onderwijs op de studiemiddagen. 

Jaarlijks vinden er zo’n 10 tot 12 momenten plaats waar het team praat over de kwaliteit van 

het onderwijs en waar zowel interne- als externe experts voor worden uitgenodigd.  

Daarnaast vindt er door de leerkrachten collegiale consultatie plaats. Dit houdt in dat elke 

leerkracht twee keer per jaar bij een andere leerkracht in de klas komt observeren en hier na 

afloop met elkaar over in dialoog gaat n.a.v. het feedbackmodel. Er vindt ook minimaal één 

keer per kwartaal een bouwoverleg plaats in de units. Hierin worden verschillende afspraken 

gemaakt, vindt er afstemming in de unit plaats en wordt er doormiddel van de 

intervisiemethode, leerlingen besproken. Naast de studiemiddagen, de collegiale consultatie 

en het bouwoverleg, hebben de leerkrachten regelmatig overleg met de intern begeleider 

over de kwaliteit van goed onderwijs. De dialoog gaat dan over de groepsplannen of over 

een leerlingbespreking. 

Het MT bestaat uit de directeur en de twee bouwcoördinatoren. Jaarlijks zijn er 4 MT- 

vergaderingen gepland waarbij de dialoog gaat over, goed onderwijs en formatieve 

ontwikkelingen. Wekelijks vindt er overleg plaats tussen directie en IB om te praten over de 

ondersteuning in de school. 

Jaarlijks vindt het er een gesprekkencyclus plaats waarbij de volgende gesprekken gehouden 

worden met elke medewerker: Persoonlijk ontwikkelingsplan- gesprek, functionerings- en 

beoordelingsgesprek en gesprekken n.a.v. observaties in de klas. 
 

Dialoog met ouders 

De dialoog met ouders vindt plaats tijdens de startgesprekken op het begin van het 

schooljaar waarbij de ouders informatie vertellen over hun kind. Tijdens de 

rapportgesprekken die in februari en in juli plaatsvinden, gaat de dialoog over de resultaten 

van het rapport. Er zijn vier momenten in het jaar dat ouders in de klas kunnen komen kijken 

bij de inloopochtend en hierbij het gesprek met de leerling en de leerkracht kunnen 

aangaan. Voor de ouders en leerlingen van groep 8 zijn er gedurende het jaar ook 

verschillende adviesgesprekken voor het Voortgezet onderwijs. Wij volgen hierbij het 

protocol van de Waterlandse overstap. Als het nodig is vindt de dialoog met ouders ook 

plaats binnen het ondersteuningsteam, waarbij de stem van de ouders van groot belang is.  

Dialoog met leerlingen 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 willen we weer een actieve leerlingenraad in de school. De 

leerlingenraad willen we betrekken bij de rondleiding aan nieuwe ouders, bij het verspreiden 

van de actualiteiten onder de leerlingen en door mee te laten denken over de invulling van 

de ambities van de school. In de klas willen we de stem van de leerlingen verder gaan 

verdiepen. 

Dialoog met het bestuur en directeuren 

Jaarlijks vindt er een gesprekkencyclus plaats tussen het lid van college van bestuur en de 

directeur. Deze cyclus houdt de volgende gesprekken in:  
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Daarnaast is er één keer per maand een directie overleg met alle directeuren van stichting 

CPOW op het bestuurskantoor. De directeur van De Rietlanden heeft ook één keer per 

kwartaal directieoverleg met de directeuren van basisscholen in Monnickendam en 

Zuiderwoude. 

Dialoog met stakeholders 
Een paar keer per jaar vindt er een overleg plaats met alle belangrijke stakeholders in 
Waterland. Bij dit overleg is de wethouder aanwezig, beleidsmedewerkers van de gemeente, 
Kinderopvang partners, directeuren van PO-VO scholen en bestuur peuterspeelzalen. 

Elk kwartaal is er een directieoverleg tussen de directeuren van Monnickendam, Zuiderwoude en 
Marken waarbij SKW (Kinderopvang) ook aanwezig is en de directeur van de VO- school. 

Andere stakeholders die belangrijk zijn voor de school zijn o.a.: Steunvereniging en Eilandraad.  

 

Ambities 

De ambities van de school zijn de komende 5 jaar gericht op: De dialoog met de leerling.  

Wij willen de komende 5 jaar de stem van de leerling verder gaan belichten. Zie ambities in 

hoofdstuk 5. 

 

3.2 WAARDEREN 

Toekomst van het kind, de samenleving en het leren 

Stichting CPOW streeft ‘goed bijzonder onderwijs’ na. Dat ‘bijzondere’ komt tot uitdrukking 

in de wijze waarop wij ons religieuze en culturele erfgoed willen doorgeven aan de volgende 

generatie. Betrokkenheid, openheid en respect zijn belangrijke sleutelwoorden voor het 

gewenste leef- en werkklimaat binnen onze stichting. In onze leer- en leefgemeenschappen 

staan wij evenzeer stil bij de religieuze beleving van kinderen en ouders uit andere culturen. 

Wij verwachten van hen dat die respectvolle houding wederzijds.  
 

Een tweede aspect dat ons denken en handelen beheerst is het erkennen, benutten en 

ontwikkelen van de unieke capaciteiten van elk mens. Dat geldt zowel voor de kinderen die 

binnen de scholen van de stichting onderwijs volgen, als voor de personeelsleden die er 

werken. Zowel het eerste als tweede aspect bepalen in hoge mate het pedagogisch klimaat 

binnen de scholen. 
 

Een derde aspect is dat wij met name op onze scholen, maar ook in de organisatie 

daaromheen, een hoogwaardig product willen afleveren. De medewerkers in dienst van de 

stichting zijn zich bewust van het streven naar hoge kwaliteit op alle gebieden die het 

onderwijs aangaan. 
 

Tot slot weten we dat kinderen op veel meer plaatsen leren dan op school alleen. Internet, 

televisie en vele andere communicatiemiddelen leveren voortdurend talrijke leermomenten 

op. Daarnaast ontwikkelen kinderen ook zichzelf. De scholen gaan daar niet aan voorbij. Wij 

switchen van de meer traditionele driehoek leerling-leerkracht-leerstof, naar de meer 

eigentijdse leerling-leeromgeving-leerbronnen. Het onderwijs wordt meer gestuurd door de 

vragen van de kinderen. Omgevingsgerichtheid houdt ook in dat onze scholen niet langer 
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‘eilanden zijn met een plein eromheen’, maar midden in een omgeving staan (dorp, wijk) die 

ertoe doet. 

De maatschappij stelt hoge eisen aan het onderwijs. Er wordt gevraagd om leerlingen te 

laten kennismaken met wetenschap en techniek; er is discussie over de rol van ICT in het 

onderwijs en ouderbetrokkenheid wordt steeds belangrijker. Daarnaast is passend onderwijs 

ingevoerd en hebben we zorgplicht. Goede samenwerking met partners is daardoor cruciaal 

geworden. 

Onze scholen hebben de taak om kwalitatief goed, passend en boeiend onderwijs te verzorgen 

aan leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar. Dat betekent dat scholen allereerst goed onderwijs 

verzorgen in de basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen). Daarnaast vinden wij het belangrijk 

dat kinderen voorbereid worden op hun toekomst. Dat betekent dat we onze kinderen 

vaardigheden leren zoals zelfstandigheid, verantwoordelijkheid dragen, respectvol omgaan 

met elkaar en de omgeving, onderzoekende houding, creativiteit, digitale vaardigheden etc. 

Afstemming en samenwerking met de ouders van de leerlingen vinden wij van niet alleen 

vanzelfsprekend maar cruciaal voor de brede ontwikkeling van de kinderen. 

 (Bron: CPOW) 

3.3 LEIDERSCHAP 

Besluiten 

Besluiten worden gemaakt door zowel leerlingen, ouders, het team, directie en bestuur. 

De leerlingen van de leerlingenraad zullen vanaf 2019-2020 mee mogen beslissen in de  

leerlingenraad, de ouders in de Medezeggenschapsraad (MZR) beslissen mee over 

voorgelegde situaties omtrent de schoolorganisatie en onderwijsontwikkeling. De teamleden 

beslissen in het werkoverleg over vele diverse zaken bijvoorbeeld de formatie indeling en 

het werkdrukverminderingsbudget. De directie maakt beslissing op schoolniveau en heeft te 

maken met beslissingen die op bestuursniveau zijn gemaakt en gelden voor alle scholen van 

CPOW. 
 

Innovatie 

Wij vinden het erg belangrijk dat het onderwijs op De Rietlanden mee gaat met de 

veranderende maatschappij en dat de leerlingen onderwijs krijgen passend bij de wereld 

waarin ze opgroeien. Bij elke innovatie zullen we kijken of we dit vinden passen bij de visie 

van de school. Om op de hoogte te blijven van de laatste innovaties op het gebied van 

onderwijs zullen wij in 2021 en in 2023 met het gehele team een studiedag in plannen met 

een bezoek aan de NOT, de grootste onderwijsbeurs die één keer in de twee jaar plaatsvindt 

in de jaarbeurs in Utrecht. 

Onze Intern begeleider gaat jaarlijks naar het IB-congres om op de hoogte te blijven van de 

laatste innovaties op het gebied van leerlingen- en kwaliteitszorg. 
 

Persoonlijk leiderschap 

Elke leerkracht werkt aan een persoonlijk ontwikkelingsdoel wat jaarlijks wordt beschreven 

in het POP. Tijdens het functioneringsgesprek wordt dit doel besproken. Daarnaast heeft 

elke leerkracht een bekwaamheidsdossier waar zij hun persoonlijk leiderschap in bijhouden. 
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Om het persoonlijk leiderschap van de leerkracht nog meer te verdiepen en elke leerkracht  

bewust aan zijn meesterschap te laten werken, vindt er elk jaar een bezoek plaats aan een 

andere school om te leren van en met elkaar. 

Ambities 

De ambities van de school zijn de komende 5 jaar gericht op: Het meesterschap van de 

leerkracht. Wij willen de komende 5 jaar ons richten op collegiale consultatie gericht op het 

kijken in de klas en gericht op het kijken bij andere scholen. Zie ambities in hoofdstuk 5. 

 

3.4 CULTUUR 
 

Kwaliteitscultuur 

Binnen onze school hangt een professionele kwaliteitscultuur. Wij leren van elkaar 

doormiddel van collegiale consultatie, binnen het werkoverleg en de diverse dialogen over 

het onderwijs met zowel interne als externe partners. 
 

Pedagogisch klimaat, pedagogische relatie en veiligheid 

Jaarlijks peilen wij zowel bij de leerlingen, de ouders als het team hoe er gekeken wordt naar 

de sociale veiligheid door middel van een tevredenheidsonderzoek. De leerlingen werken in 

de klas met de Kanjertraining. Meer informatie hierover in hoofdstuk 4, paragraaf 4.2, onder 

het kopje schoolklimaat. 

 

3.5 BREED VERANTWOORDEN 

Het breed verantwoorden komt in dit gehele schoolplan bij diverse paragrafen terug en 

loopt als een rode draad door dit schoolplan heen. Hierin wordt steeds weer de koppeling 

gemaakt met de leerlingen, de opbrengsten, het partnerschap met ouders en met externe 

organisaties. 

Tegenspraak 

Binnen onze school is Eeftje Zondervan het contactpersoon van de school. Bij haar kunnen 

leerlingen, ouders en teamleden terecht als het gaat om onderwerpen zoals: pesten, 

discriminatie, ongewenste intimiteiten, agressie. Eeftje heeft een verwijzend rol naar 

bijvoorbeeld de externe vertrouwenspersoon. Bij CPOW is er ook een klachtenregeling waar 

de contactpersoon ouders, leerlingen of medewerkers op kan wijzen. Daarnaast is de MZR 

een plek waar de ouders van de MZR de tegenspraak van ouders bespreekbaar kunnen 

maken over bepaalde onderwerpen die actueel zijn. 

Ambities 

Het komende schooljaar willen wij voor de kleuters kijken welk instrument wij geschikt 

vinden om de gehele ontwikkeling van de kleuters goed in kaart te brengen. In de toekomst 

zullen er geen CITO toetsen meer afgenomen worden bij de kleuters. Wij werken nu met 

verschillende instrumenten vanuit diverse methoden. Dit willen we graag terugbrengen naar 

één instrument die alle ontwikkelingsgebieden inzichtelijk maakt. 
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HOOFDSTUK 4 WETTELIJKE OPDRACHTEN 



 17 

De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien 
van de onderwijskwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de o
nderwerpen onderwijskwaliteit, inhoud van het onderwijs en de  
leerlingenzorg aangegeven hoe de school hieraan voldoet.  

 

4.1 Onderwijskwaliteit: ambities en bewaking 

Om de onderwijskwaliteit goed in kaart te brengen worden er vijf kwaliteitsgebieden gesteld 

voor de basiskwaliteit (Onderzoekskader 2017). 

Deze kwaliteitsgebieden worden hieronder per paragraaf verder toegelicht. 

Onderwijsproces 

Op basisschool De Rietlanden werken we met een uitgebreid aanbod om de leerlingen voor 

te bereiden op het vervolgonderwijs en op de veranderingen binnen de samenleving. In 

paragraaf 4.3 worden de methodes vermeld waar we in de school mee werken. De inhoud 

van deze methodes is gekoppeld aan de kerndoelen en aan de bijbehorende 

referentieniveaus.  

Wij volgen het onderwijsproces van de leerlingen met methode gebonden- en CITO-toetsen. 

De toetsen worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem van CITO en in Parnassys 

(leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem).  

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken wij de vragenlijsten van de 

Kanjertraining (KANVAS). De ontwikkeling van de kleuters meten we momenteel met diverse 

meetinstrumenten. In 2019 willen we ernaartoe om gebruik te maken van één systeem 

waarbij de gehele ontwikkeling van het jonge kind goed in kaart kunnen brengen.  

Het didactisch handelen van de leerkracht heeft een grote impact op het onderwijsproces 

van de leerling. Wij werken met een effectief instructiemodel, wat het kader vormt bij de 

lessen die gegeven worden door de leerkrachten. In ons beleidsdocument “Effectieve 

instructie” zijn afspraken gemaakt die alle leerkrachten binnen de school uitvoeren.  

De intern begeleider observeert elk kwartaal bij de leerkrachten in de klas en coacht de 

leerkrachten bij leervragen die betrekking hebben op een leerling, de groep of op het eigen 

didactische handelen. De directie komt minimaal 2x per jaar in de klas kijken en maakt een 

observatieverslag over de didactische vaardigheden van de leerkracht, het 

klassenmanagement en het pedagogische klimaat binnen de groep. 

De stem van de leerling mag nog meer betrokken worden binnen ons onderwijs. In 

hoofdstuk 5 is dit één van de onderwerpen waar we ons de komende jaren in gaan 

verdiepen.  

Wij hebben een brede (extra) ondersteuning binnen de school. In het ondersteuningsplan 

van 2019-2023 staat de (extra)ondersteuning uitgebreid verder beschreven.  

Momenteel zijn wij aan het kijken of het in de toekomst mogelijk is om de peuterspeelzaal te 

betrekken bij de school zodat er binnen de school een integraal kind centrum (IKC) kan 

ontstaan waarbij leerlingen vanaf 2 jaar tot en met 12 jaar zich verder kunnen ontwikkelen. 
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Schoolklimaat 

Het schoolklimaat waarbij het welbevinden en de veiligheid van leerlingen centraal staat 

wordt jaarlijks gemonitord door tevredenheidsonderzoeken af te nemen bij leerlingen, 

ouders en medewerkers. Deze resultaten worden in de Medezeggenschapsraad (MZR) 

besproken met de ouders, in de leerlingenraad met de leerlingen en met het team in het 

werkoverleg. Als er vanuit deze onderzoeken opvallende aspecten naar voren komen dan 

worden deze omgezet in actiepunten en verwerkt in het jaarplan voor het volgende 

schooljaar. 

Wij hebben op school een contactpersoon die tevens het aanspreekpunt is als het gaat om 

pesten. Wij hebben als school een pestprotocol en handelen via de stappen die in dit 

protocol zijn opgenomen. 

Zoals eerder beschreven zijn wij een Kanjerschool. Dit houdt in dat de leerlingen wekelijks 
Kanjertraining lessen krijgen. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling 
vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het 
stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.  
 

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier 
te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is 
interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. 
Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen 
die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen 
waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. 

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale 
redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. 
(Bron: Kanjertraining) 

4.2 ONDERWIJSRESULTATEN 

Twee keer per jaar analyseren we de resultaten van de CITO toetsen, kijken we naar 

verklaringen en worden er nieuwe interventies geformuleerd om de onderwijskwaliteit te 

verbeteren. In het toetsprotocol beschrijven wij welke toetsen er worden afgenomen in 

welke groep en wanneer dit plaatsvindt. Alle toetsen (m.u.v. de leestoetsen) worden digitaal 

afgenomen bij de leerlingen. 

De leerlingen van groep 8 maken bij ons op school de Route 8, eindtoets. Wij vinden het 

belangrijk dat er adoptief getoetst wordt, zodat de toets aansluit bij het niveau van de 

leerling. Wij hebben de afgelopen drie jaar boven de minimale inspectienorm gescoord. 

Wij volgen de procedure van de Waterlandse overstap bij het adviseren van de leerlingen 

voor het vervolgonderwijs.  
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Kwaliteitszorg 

Alle scholen van CPOW werken met de Monitor Goed Onderwijs (MGO). 

De onderwijsinspectie hanteert een kernkader om scholen te beoordelen. In dit kernkader 
zijn kwaliteitsaspecten en indicatoren geformuleerd. De Monitor Goed Onderwijs biedt 
scholen de mogelijkheid om de eigen status per indicator bij te houden en alle bewijsstukken 
overzichtelijk te ordenen. Daarnaast zijn er een aantal sjablonen en instrumenten 
opgenomen die scholen kunnen gebruiken bij de bewijsvoering. Deze monitor toont de 
status vanuit het perspectief van de school ter voorbereiding op het bezoek van de 
onderwijsinspectie. (Bron: Monitor Goed Onderwijs) 

In hoofdstuk 5 worden de ambities voor de komende 5 jaar verwoord en gekoppeld aan 

meerjarenplannen. 

In het jaarverslag wordt er jaarlijks geëvalueerd op de kwaliteitszorg en op de geplande 

ambities.  

Financieel beheer 

De Rietlanden is financieel gezond. Begin 2019 is er sprake van een relatieve grote 

schoolreserve (70.000 euro). Deze reserve zal de komende jaren ingezet worden om extra 

ondersteuning te bieden in de groepen waar het leerlingenaantal hoog is door de 

combinatiegroepen die gemaakt worden en de grote verschillen van grootte per leerjaar. 

In 2019 hebben wij rond de 100 leerlingen binnen de school. Verwacht wordt dat dit in 2023 

is teruggelopen naar 89. 

Jaarlijks analyseren alle directeuren van CPOW de risicofactoren die invloed kunnen hebben 

op de school (kwaliteitszorg) en het financiële beheer.  

Voor De Rietlanden kunnen de volgende vijf factoren van invloed zijn op de risico’s: 

➢ De prognose van het aantal leerlingen op mijn school is structureel te laag/te hoog; 

➢ De school werkt met combinatiegroepen en moet meerdere leerjaren met elkaar 
combineren; 

➢ Bij uitval van de sleutelfuntionaris is er geen achterwacht; 
(Bijv. Als er één leerkracht rekencoördinator is en deze leerkracht stopt met werken 
bij ons op school. De expertise gat dan uit de school.) 

➢ Leerkracht heeft onvoldoende aandacht voor niveauverschillen in de klas; 

➢ Protocollen bijv. Rond privacyreglement zijn niet bekend bij de medewerkers. 

4.2 ONDERWIJSTIJD 

Alle leerlingen krijgen wekelijks 24,5 uur onderwijstijd. Dit is opgebouwd uit drie dagen 

(maaandag -dinsdag-donderdag) van 5,5 uur en twee dagen (woensdag-vrijdag) van 4 uur. 

Jaarlijks worden er studiedagen in gepland waardoor de leerlingen vrij gesteld zijn van 

onderwijs. Voor het schooljaar 2018-2019 is het schema opgenomen in de bijlage. Deze 

paragraaf is een groeiparagraaf waarbij elk jaar het schema zal worden opgenomen ter 

verantwoording van deze onderwijstijd. 
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4.3 LEERMIDDELEN EN METHODEN 

Wij zijn een Christelijke basisschool en gebruiken voor levensbeschouwing de methode: 

trefwoord. Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Kinderen worden 

uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over 

levensbeschouwelijke thema’s. 

Voor de Nederlandse taal starten de leerlingen met in groep 1-2 met de methode Schatkist. 

Deze methode wordt aangevuld met thema’s vanuit de Kleuteruniversiteit. Vanaf groep 3 

leren de leerlingen lezen via de nieuwste methode van Veilig leren lezen (start 2019) en 

wordt dit vervolgt met de methode Estafette voor het technische lezen tot en met groep 8. 

Voor begrijpend lezen wordt Nieuwsbegrip gebruikt vanaf groep 4. Het taal- en 

spellingsonderwijs is vanaf groep 4 vanuit de methode: Taal- en spelling op Maat. Vanaf 

groep 7 krijgen de leerlingen Engels. Dit wordt gegeven aan de hand van de methode: Take 

it easy. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee gegarandeerd 

interactief, actueel én effectief. 

Voor het domein Rekenen en wiskunde wordt er bij de kleuters ook gebruik gemaakt van de 

methode: Schatkist en de Kleuteruniversiteit. De vraag is of deze twee methode toereikend 

zijn of dat het aanbod aangevuld moet worden met de methode van De wereld in getallen 

voor groep 1-2. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met de methode: Getal en ruimte (junior). 

Voor wereldoriëntatie werken we vanaf groep 3-4 met methode: De Zaken. Deze methode 

sluit met thema’ mooi aan op de nieuwste methode van Veilig leren lezen. Vanaf groep 5 

wordt er voor geschiedenis gewerkt met de methode Tijdzaken en voor aardrijkskunde met 

de methode Wereldzaken. Voor natuuronderwijs is er een start gemaakt met thematisch 

werken. De methode: Natuurzaken is hiervoor de onderlegger waar verschillende projecten 

aan worden verbonden. 

Voor o.a. de bevordering van sociaal redzaamheid, schoolveiligheid en het welbevinden van 

de leerlingen werken wij met de methode: Kanjertraining. Wij zijn een gecertificeerde 

Kanjertraining school. Via de bijpassende Kanvas lijsten volgen wij de sociaal emotionele 

ontwikkeling van de leerlingen. De schoolveiligheid monitoren wij ook met de 

tevredenheidslijsten die jaarlijks door de leerlingen, ouders en medewerkers wordt 

ingevuld. 

Wij vinden het belangrijk om gezond gedrag te stimuleren in de school. Wij melden ons 

jaarlijks aan voor het Schoolfruit een project waarbij we, als we ingeloot worden, 20 weken 

lang verschillende groente- en fruitsoorten in de klas krijgen met bijbehorende lessen. 

Daarnaast hebben we twee fruitdagen in de school. Op woensdag en vrijdag nemen de 

leerlingen fruit me als pauze hap. Ook beweging heeft een belangrijke plek in de school. We 

hebben voor twee dagdelen een vakleerkracht bewegingsonderwijs die de lessen verzorgd 

voor de leerlingen van groep 2 tot en met 8. Er zijn diverse sportclinics die over het gehele 

jaar verspreid gegeven worden aan de leerlingen. 

Er zijn momenteel Chromebooks en tablets (IPADS) in de school. Sinds het najaar van 2018 is 

er een leerplein voor de bovenbouw met veel nieuwe informatie boeken. Elk half jaar 

worden de informatieboeken aangevuld met nieuwe onderwerpen. 
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Hoofdstuk 5     VAN ANALYSE NAAR AMBITIE 
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5.1 VAN ANALYSE NAAR AMBITIE 

De school heeft de afgelopen drie jaar op of boven de inspectie gescoord met de eindtoets.  

Door deze positieve trend op onderwijskwaliteit is er nu gelegenheid voor een volgende 

stap, namelijk de visie en profilering van de school. 

In het schooljaar 2018-2019 heeft er een visietraject plaats gevonden in de school. Er zijn 

meerdere teambijeenkomsten georganiseerd waar er gesproken is over de visie. Vanuit deze 

visie staan een aantal onderwerpen centraal die de komende vijf jaar verder vorm gaan 

krijgen en zichtbaar worden in het onderwijs. 

De uitkomsten uit het visietraject zijn als volgt: 

In de eerste bijeenkomst is de missie van de school opnieuw vastgesteld. De vorige missie 

was te algemeen en niet specifiek genoeg, vandaar dat hier nogmaals naar gekeken is. 

Onze missie is nu als volgt: 

Onderwijs geven aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar, op een christelijke school,  

op het schiereiland Marken. De leerlingen worden voorbereid op een duurzame 

samenleving waarin ze zich volop kunnen ontplooien.  

Daarna zijn de belangrijkste waarden voor de school geïnventariseerd. Wij specialiseren ons 

als NATUUR school waarbij de volgende kernwaarden centraal staan: Nieuwsgierigheid, 

Aandacht, Talentontwikkeling, uniek en Respect. 

 

En hierbij hoort een passende zin:  

De Rietlanden, een school met onderwijs dichtbij de natuur! 

Alle leerkrachten hebben meegedacht met de profilering van de school. In bijlage 2 zijn deze 

meningen terug te lezen. Het overkoepelende thema is hierbij: 

Natuur/Techniek/duurzaamheid. 

In de vervolgbijeenkomst hebben we ingezoomd op de onderwijsinhoud en op welke 

gebieden we ons verder willen gaan verdiepen in: Talentontwikkeling, Rijke inspirerende 

leeromgeving en de stem van de leerling.  

In de laatste bijeenkomst hebben we deze drie onderwerpen verder uitgewerkt en omgezet 

tot nieuwe ambitie voor de komende vijf jaar. Dit is terug te lezen in de volgende paragraaf. 
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5.2 AMBITIES EN MEERJARENBELEID OP HOOFDLIJNEN 

Onze ambitie binnen nu en 5 jaar is: 

De Rietlanden is een kleinschalige school en heeft huisvesting in het dorpshart van Marken. 

In dit gebouw is vernieuwend onderwijs zichtbaar in een onder– en bovenbouw unit waar de 

leerlingen zowel in hun eigen groep als in de unit werken. Dit klassen doorbrekend werken 

bevordert de samenwerking tussen leerlingen en zorgt ervoor dat er meerdere leerkrachten 

verantwoordelijk zijn voor een grote groep leerlingen en hierbij passende begeleiding op 

maat kunnen bieden. De leerlingen werken vanaf groep 4 met Chromebooks. In groep 1 tot 

en met 3 wordt de tablet bij verschillende opdrachten betrokken. 

De leerlingen worden op hun talenten aangesproken en zetten hun meervoudige 

intelligenties in bij de vakken gericht op wereldoriëntatie en cultuur. De nieuwsgierigheid 

van de leerlingen wordt geprikkeld in een rijke leeromgeving waar inspirerende en 

uitdagende materialen worden aangeboden om onderzoekend te leren. Dit vindt plaatst in 

de eigen klas, maar ook op de leerpleinen van de units en in het technieklab. 

De stem van de leerling is van essentieel belang bij dit leerproces.  Wij willen een actieve 

leerlingenraad in de school waar leerlingen vanaf groep 5 meedenken met de organisatie. In 

de klas is de stem van de leerling zichtbaar binnen het werken met het bord in de klas, het 

geven van feedback en eigenaar te zijn van het eigen ontwikkelingsproces. De komende 

jaren gaan we onderzoeken hoe we dit ontwikkelingsproces van de leerling ook zichtbaar 

kunnen maken voor de leerling (bijv. portfolio’s, kindrapport) 

De school heeft zich geprofileerd als NATUUR-school en dit is duidelijk zichtbaar in de 

school. Het schoolgebouw is duurzaam, het schoolplein is vernieuwd tot ontdektuin (o.a. 

moestuintjes, blotenvoetenpad, insectenhotel, speeltoestellen van natuurlijke materialen) 

en er vinden elk seizoen de volgende activiteiten plaats: Seizoenswandelingen, 

natuurexcursies, het werken met interessante leskisten, verschillende projecten waarbij 

duurzaamheid/techniek en natuur centraal staan. Elk jaar is er een Natuurweek waar de 

gehele school over hetzelfde onderwerp werkt.   

Hieronder zijn de ambities op hoofdlijnen uitgewerkt. 

 

AMBITIES GEKOPPELD AAN HET MEERJARENBELEID OP HOOFDLIJNEN 

1.Huisvesting van het schoolgebouw (verbouwing/vernieuwing) 

Er komt vernieuwing van de huisvestiging binnen nu en 5 jaar waarbij de visie van de school 

leidend is voor de vormgeving en indeling van het gebouw. 

Toelichting: Binnen nu en 5 jaar wordt het schoolgebouw gerenoveerd of komt er een nieuw 

schoolgebouw. Deze visie van de school willen we hier verder in laten terug komen 

met als hoofdonderwerpen (Natuur/duurzaamheid, groepsdoorbrekend werken in units, 

leerpleinen, thematisch werken, talentontwikkeling.)  

2.Vernieuwd onderwijs d.m.v. units 

Er komt een onderbouw unit (groep 1 tot en met 4) en er komt een bovenbouw unit  
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(groep 5 tot en met 8). In de units wordt meerdere malen per week groepsdoorbrekend 

gewerkt.  

Toelichting: Door een dalend leerlingaantal en een wisselend aantal leerlingen per leerjaar is 

het belangrijk om zowel in de onderwijsinhoud als de organisatie te kijken hoe we de 

uitdagingen kunnen omzetten in kansen en hiermee de samenwerking en talenten van zowel 

leerlingen als leerkrachten kunnen versterken. 

3. Rijke leeromgeving vergroten d.m.v. leerpleinen en technieklab 

Er komt een leerplein voor de bovenbouw unit en een spelend leerplein voor de onderbouw 

unit. In deze units zijn de taal-, reken- en wereldoriëntatie domeinen zichtbaar en wordt de 

nieuwsgierigheid van leerlingen geprikkeld door een rijke leeromgeving. 

Er komt een technieklab, waar kleine groepjes techniek onderwijs krijgen en waar de 

leerlingen van de interne plusklas zich verder kunnen ontwikkelen met eigen leervragen en 

hierdoor onderzoekend kunnen leren binnen een omgeving die hun verder uitdaagt om op 

zoek te gaan naar antwoorden. 

Toelichting: In het najaar van 2018 zijn we gestart met het ontwikkelen van een leerplein 

voor de bovenbouw unit. Dit leerplein is gestart gericht op wereldoriëntatie. In de 

onderbouw unit is er in oktober 2018 een start gemaakt met een spelend leerplein voor 

groep 1 tot en met 4 gericht op het reken- en taaldomein.   

 

4.Talentontwikkeling d.m.v. meervoudige intelligenties 

Vanaf 2019-2020 wordt er in alle groepen met de zaakvakken gewerkt met thematisch 

werken. 

In de zaakvakken wordt er gestart met het werken met meervoudige intelligenties. Dit wordt 

verder uitgebreid naar het cultuuronderwijs (handvaardigheid/tekenen/drama) 

Vanaf 2019-2020 wordt het LAIKA traject voor begaafde/ meerbegaafde leerlingen weer op 

gepakt en verder vormgegeven in de school in groep 1 tot en met 8. 

 In 2017-2018 is er gestart om met natuur thematisch te gaan werken vanaf de bovenbouw. 

Vanaf 2018-2019 zal dit verder uitgebreid gaan worden ook voor de andere vakken 

(geschiedenis en aardrijkskunde). Er wordt gekeken om naast de methode gebruik te gaan 

maken van de materialen van Vier keer wijzer om de meervoudige intelligenties verder te 

gaan in zetten. 

 

 

5.Professionele leergemeenschap 

Alle collega’s observeren minimaal 2 keer per jaar bij een collega in de klas naar aanleiding 

van een gerichte kijkvraag. Er wordt door middel van het feedbackmodel feedback gegeven 

(observatie-effect-reactie-dialoog) 
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Alle collega’s formuleren minimaal 2 keer per jaar een kijkvraag en laten een collega in de 

klas observeren. Er wordt door middel van het feedback model feedbackgegeven 

(observatie-effect-reactie-dialoog) 

Elk jaar wordt er door de collega’s een andere school bezocht om te leren van en met elkaar. 

 

In 2018-2019 heeft het team een feedbacktraining gehad gericht op het effectief geven van 

feedback vanuit het traject LeerKRACHT. Daarnaast heeft er is oktober 2018 een studiedag 

plaats gevonden gericht op het “Kijken bij de Buren” dit willen we jaarlijks laten terugkomen. 

 

6.De stem van de leerling 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is er een actieve leerlingenraad waar leerlingen vanuit de 

bovenbouwunit zijn vertegenwoordigd. In de leerlingenraad zitten 8 leerlingen. Van elke 

groep zitten er twee leerlingen in die de groep vertegenwoordigen. De leerlingenraad komt 

5x per jaar bij elkaar. 

Jaarlijks mogen de leerlingen van de leerlingenraad een plan in dienen bij de steunvereniging 

waar ze ideeën mogen uitwerken voor een budget van 500 euro aan educatieve materialen. 

Via het programma “LeerKRACHT” krijgen de leerkrachten een aantal studiemiddagen 

gericht op de stem van de leerling (verbeterbord in de klas, feedback geven aan elkaar, 

kindrapport, kringgesprekken.) 
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5.3 AMBITIES UITGEWERKT IN HET JAARPLAN 2019-2020 

 

Schooljaar 2019-
2020 

Speerpunten Periode 

Profilering 
NATUURschool 

Er worden 4 seizoenswandelingen ingepland 
in de onderbouw unit. Elke seizoen 
minimaal 1. Op het begin van het schooljaar 
zijn de data bekend. Data onder 
voorbehoud van het weer. 
 
Op het schoolplein wordt een moestuin 
gerealiseerd. Elke week mogen er 6 
leerlingen van een unit aan het werk in de 
moestuin onder begeleiding van een 
leerkracht/vrijwilliger. 
 
Op het schoolplein wordt een buitenkeuken 
gerealiseerd voor de onderbouwunit en een 
plek waar leerlingen hutten kunnen 
bouwen. 

Elk seizoen 
Actie: 
Coördinator 
onderbouwunit 
 
 
 
Start van het 
schooljaar 
(september 2019) 
 
 
 
Juni/juli 2019 
Actie: Directie 
 

Werken in units Er worden 4 doe-ochtenden/doe-middagen 
in gepland per unit. Elke seizoen wordt er 
minimaal 1 gepland. 
Op het begin van het schooljaar zijn de data 
bekend. 

Elk seizoen. 
Actie: 
Bouwcoördinatoren 

Rijke leeromgeving: 
leerpleinen en 
technieklab 

Elk seizoen wordt het leerplein aangekleed 
met materialen die zorgen voor een rijke 
leeromgeving voor de leerlingen. Hierbij 
wordt veel gebruik gemaakt van natuurlijke 
materialen en wordt er gekeken of alle 8 de 
intelligenties in de opdrachten van het 
leerplein verwerkt kunnen worden. 
Dit wordt in het bouwoverleg met elkaar 
uitgewerkt. Elke unit krijgt 250 euro per 
seizoen om materialen aan te schaffen. 
 
Bij het leerplein komt op vaste momenten 
een leerkracht/onderwijsassistent om de 
leerlingen te begeleiden bij de opdrachten. 
 

(Per unit mogen er 10 leerlingen op het 
leerplein aan het werk zijn) 

Elk seizoen 
 
Actie: 
bouwcoördinatoren 
en leerkrachten  
 
 
 
 
 
Actie:  
Directie overlegt 
met MT over 
organisatiestructuur 
 
 
Wekelijks minimaal 
3x per week per 
unit. 
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Talentontwikkeling (zie bovenstaand actiepunt voor de 
leerpleinen) 
 
Voor geschiedenis werken de leerlingen van 
de bovenbouwunit met kaarten van Vier 
keer wijzer. Deze kaarten worden gebruikt 
bij de huidige methode: Tijd zaken. 
 
In de onderbouw unit werken de 
leerkrachten bij het thematisch werken ook 
met de 8 intelligenties. 
 
Het traject van LAIKA wordt verder 
opgepakt en toegepast bij o.a. het 
thematisch werken. 
 

Augustus/september 
start 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start september 
2019 
Actie: Intern 
begeleider 

Professionele 
leeromgeving 

Collegiale consultatie bij een collega in de 
eigen school en bij een collega van een 
andere school. 
 
 
Studiedag “Gluren bij de buren” bij een 
school buiten CPOW die gespecialiseerd is in 
meervoudige intelligenties en bij een school 
die gespecialiseerd is met een technieklab.  

Najaar 2019 
Voorjaar 2020 
Actie:Leerkrachten 
 
 
 
Oktober 2019 
April 2020 
Actie: Directie 
 
 

Stem van de 
leerling 

Er wordt op het begin van het schooljaar 
een verkiezingscampagne gehouden voor 
alle leerlingen die zich kandidaat stellen 
voor de leerlingenraad. 
 
Op het begin van het jaar wordt 5x een 
bijeenkomst ingepland met de 
leerlingenraad en de directie.  
 
Via het programma “LeerKRACHT” wordt 
een traject ingezet om de stem van de 
leerling centraal te zetten en het geven van 
feedback ook op groepsniveau toe te gaan 
passen. 

September 2019 
 
 
 
 
Actie: Directie 
 
 
 
2 studiemiddagen in 
2019-2020 
Actie: directie en MT 

 

 

In de loop van de jaren zullen de ambities voor de komende jaren verder worden uitgewerkt 

in jaarplannen. 
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Vakantierooster en urenoverzicht 2018-2019 

Aantal lesuren per week 24,50 x 52 weken = 1274 

 

Vakanties    

Herfstvakantie  20 t/m 28 oktober 2018    24,5 

Kerstvakantie   22 december t/m 6 januari 2019   49 

Voorjaarsvakantie  14 februari* t/m 24 februari 2019   24,5 

Pasen    19 april tot en met 21 april 2019   9,5 

Meivakantie   27 april tot en met 5 mei 2019   24,5 

Hemelvaartvakantie  25 mei tot en met 2 juni 2019   24,5 

Pinksteren   10 juni 2019      5,5 

Zomervakantie  13 juli tot en met 25 augustus 2019   147 

Totaal           309 uur 

*Let op!: Voorjaarsvakantie start op 14 februari om 12.00 

Vrije dagen 

Studiedag: Schoolbezoek CPOW-school  ma. 8 oktober    5,50 

Studiemiddag: Groepsplanloos werken do. 14 februari 2019   2,00 

Studiedag: Rapporten/administratie  vrij. 15 februari 2019   4,00 

Studiedag: Rapporten/administratie  woe.  26 juni    4,00 

Totaal           15,50  

 

Totaal aantal lesuren per jaar        1274 

Min het aantal vakantiedagen       -309 

Min het aantal studiedagen        -15,5 

Totaal aantal lesuren         949,5  

 

Algemene opmerkingen: 

1. Maximaal 7 gebroken schoolweken is toegestaan; 

2. Verplicht aantal uren minimaal 940. 

Werkperiode 

Periode zomer-herfstvakantie       7 weken 

Periode herfst- kerstvakantie        8 weken 

Periode kerst- voorjaarsvakantie       6 weken 

Periode voorjaar-meivakantie       9 weken 

Periode mei- hemelvaartvakantie       3 weken 

Periode hemelvaart- zomervakantie       6 weken
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