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INLEIDING 

 

Woord vooraf  

Voor u ligt het schoolplan van basisschool De Heggerank voor de schoolplanperiode 2015-2019 met 

de titel: “In dialoog met elkaar”. Dit schoolplan is een waardevolle informatiebron en daarom hopen 

wij dat u dit plan met belangstelling zult lezen. 

De indeling van het schoolplan 2016-2019 is afgestemd op het strategisch beleidsplan van Lijn 83 en 

de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen 

vormen de basis voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de beleidsterreinen beschrijven (plan: 

wat beloven we), uitvoeren van het beleid (do), periodiek beoordelen (check: doen we wat we 

beloven) en borgen en/of verbeteren (act).  

De onderscheiden beleidsterreinen in dit schoolplan komen overeen met de kwaliteitsaspecten die 

de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader.  

Voorop staat het geven van goed onderwijs. Dat is de kerntaak van onze organisatie. Wij hebben 

gekozen voor een focus op continu verbeteren van ons onderwijs. Om helder te maken welke 

stappen we daarin zetten zijn meerjarendoelen als ambities beschreven. Deze ambities worden 

concreet gemaakt in jaardoelen met daarbij behorende acties. 

Om onze doelen te realiseren hebben we elkaar nodig. De ambities continu te bespreken in de 

school, in professionele leergemeenschappen, in gesprek met de ouders van onze kinderen, met de 

kinderen zelf en onze stakeholders, moet leiden tot gedeelde waarden. Wij ambiëren een gelukkige 

school, waar mensen lachen en leerlingen met plezier leren. Een plaats waar het fijn is om te werken 

waar de kwaliteit meetbaar en voelbaar is.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Namens het team van basisschool de Heggerank 

 

Angèl Chen-Straten 

Directeur 

  

“In dialoog met 

elkaar” 
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Doelen en functie van het schoolplan 

Het schoolplan dient als uitgangspunt en geeft duidelijkheid op alle beleidsterreinen aan alle 

betrokkenen waardoor men zich een beeld van het beleid van de school kan vormen. 

Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van Lijn 83, in de eerste 

plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit 

geval van ambities. 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 voor de komende 

drie jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument naar de overheid, 

het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument voor de schoolplanperiode 2016-

2019. Op basis van ons meerjarenplan 2015-2019 (zie hoofdstuk 6) stellen we jaarlijks een uitgewerkt 

jaarplan vast. 

 

Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan 

Op bovenschools niveau zijn in de directeurenraad van Lijn 83 afspraken gemaakt over de opzet en 

de inhoud van het schoolplan. Het schoolplan is opgesteld door de directie, in overleg met het team 

van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De teamleden hebben 

meegedacht over de missie, visie en de kernkwaliteiten van de school en een bijdrage geleverd bij de 

nulmeting (via het kwaliteitsonderzoek en vragenlijsten).  

De komende drie jaar zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. 

Daarnaast kijken we met het team aan het einde van ieder schooljaar terug of de gestelde 

verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd zijn. De opbrengst van deze evaluatie vormt de 

inhoud van het jaarverslag en vormt de basis voor het samen opstellen van het schoolverbeterplan 

voor het komend jaar. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en 

evalueren van de beleidsterreinen, zoals beschreven in dit schoolplan. 

 

Bijlagen 

Ons schoolplan is een basisplan, daarom verwijzen wij in verschillende paragrafen naar diverse 

documenten voor de volledige tekst. 
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1. DE SCHOOL EN ZIJN OMGEVING 

GEGEVENS VAN DE STICHTING  

Naam stichting Stichting Lijn 83 primair onderwijs (Lijn 83)  

College van Bestuur Dhr. Toon van den Hanenberg  

Adres en nummer Picardie 32A  

Postcode + plaats 6591 JE Gennep 

Postbus  Postbus 184 6590 AD Gennep 

Telefoonnummer 0485-540939  

E-mailadres info@lijn83po.nl 

Website adres www.lijn83po.nl  
 

GEGEVENS VAN DE SCHOOL  

Naam school De Heggerank 

Directeur Mw. Angèl Chen  

Adres en nummer Sleedoornstraat 3 

Postcode + plaats 6598 AX Heijen 

Telefoonnummer 0485-512053 

E-mailadres info@deheggerank.nl  

Website adres www.deheggerank.nl  
 

Basisschool de Heggerank is onderdeel van Stichting Lijn 83 primair onderwijs.  Sinds  januari 2015 is 

de fusie tussen de twee stichtingen  SKOMeN  en SKBO Bergen gerealiseerd en bestaat de stichting 

uit 15 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Gennep, Mook en 

Middelaar en Bergen. 

1.1. Wie zijn wij? 

Identiteit van de school  

Basisschool De Heggerank is een toegankelijke school en staat open voor alle leerlingen die in staat 

zijn een reguliere basisschool te bezoeken. Wij zijn van oorsprong een katholieke school, waarbinnen 

verschillende geloofsovertuigingen en nationaliteiten vertegenwoordigd zijn. Wij houden rekening 

met deze verschillen en leveren een bijdrage aan de vorming van normen en waarden. Deze zijn 

herkenbaar in de dagelijkse omgang met de kinderen.  Op school werken we met projecten in het 

kader van sociaal emotionele ontwikkeling om te komen tot een respectvolle houding en een 

prettige manier van samenwerken. Er is een betrokken medezeggenschapsraad en een actieve 

oudervereniging, haar leden participeren in diverse werkgroepen.  De school kenmerkt zich door een 

persoonlijke benadering, doelgericht werken aan verbeteren van opbrengsten en gemeenschapszin. 

Het team van de Heggerank staat voor kwaliteit, sfeer en samenwerking. Binnen deze 

kwaliteitscultuur vinden wij communicatie met en betrokkenheid van leerlingen en ouders belangrijk.  

1.2. Hoe ziet onze omgeving ons? 

Klimaat van de school 

Heijen ligt aan de Maas in het Maasheggenlandschap en  wordt gekenmerkt door veel ruimte en 

groen in de omgeving, Heijen grenst aan het dorp Gennep. Onze school biedt een veilige 

leeromgeving met een duidelijke structuur, orde en regelmaat, waarbij de sociale interactie in de 

mailto:info@lijn83po.nl
http://www.lijn83po.nl/
mailto:info@deheggerank.nl
http://www.deheggerank.nl/


BS DE HEGGERANK SCHOOLPLAN  2016 – 2019 versie 01 Pagina 8 

 

groepen de basis voor de ontwikkeling vormt. Wij vragen ook van onze leerlingen of zij meehelpen 

dat in stand te houden, door samen de gedragsregels na te leven. Met plezier naar school gaan is een 

voorwaarde om tot leren te komen. Het klimaat op school waarbinnen een leerling opgroeit, is van 

groot belang om een evenwichtig mens te worden. Wij kennen veel waarde toe aan de contacten 

met ouders en verzorgers en stellen ons open op naar de Heijense gemeenschap. Het dorp Heijen 

heeft een actief verenigingsleven en  voorzieningen zoals het gemeenschapshuis en een sporthal. 

Door naast het lesgeven, samen op te voeden, met aandacht voor cultuur, sport en gezondheid, 

leiden wij onze leerlingen op tot goede en gelukkige burgers.  

Kenmerken situering van de school en het gebouw 

Vanuit de Brede school gedachte zijn in het gebouwencomplex centraal in het dorp diverse 

instellingen gehuisvest met ruime parkeergelegenheid, te weten: basisschool De Heggerank, 

bibliotheek op school BOS, buitenschoolse opvang Kindercentrum Madelief, peuterspeelzaal Spring 

De Zonnepitjes, de sporthal Optimus en  het gemeenschapshuis D’n Toomp.  Wij onderhouden een 

actieve samenwerking met de verenigingen in het dorp, zoals: de muziekvereniging EMM, Het Gilde 

en diverse  sportverenigingen. Midden in ons schoolcomplex ligt de aula “een ontmoetingsplek” met 

het leerplein, de bibliotheek en computerruimte. Na schooltijd bieden wij gelegenheid voor 

deelname aan muziekles, type-les, dansles en buitenschoolse opvang.  

Kenmerken van het personeel 

Op de Heggerank werken we met een Managementteam (MT) bestaande uit de directeur, een 

bovenbouw- en een onderbouwcoördinator, tevens intern begeleidster (IB-er). De Heggerank is een 

opleidingschool en biedt studenten een stageplaats. Het team bestaat uit 13 medewerkers waarvan 

12 vrouwen en 1 man: 

1 directeur 
2 voltijd groepsleerkrachten 
7 deeltijd groepsleerkrachten 
1 intern begeleidster 
1 administratief medewerkster 
1 conciërge 
1 interieurverzorgster 

 
Leeftijdsopbouw medewerkers 

SITUATIE 01-08-2016 MANAGEMENT ONDERWIJS ONDERSTEUNEND TOTAAL 

Tussen 50-60 2 1 1 4 

Tussen 40-50 1 1 2 4 

Tussen 30-40  2  2 

Tussen 20-30  3  3 

TOTAAL 3 7 3 13 
 

Kenmerken van de leerlingen 

Gemiddeld bezoeken 155 leerlingen onze school. Wij zien een lichte daling in het leerlingenaantal. De 

leerlingenpopulatie bestaat grotendeels uit autochtone leerlingen. Wij zien een toename van 

leerlingen die speciale begeleiding en zorg nodig hebben. Met name gedrag en de sociale emotionele 
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ontwikkeling van kinderen vragen steeds meer om specifieke begeleiding. Scholing en workshops 

voor de interne begeleidster en het team worden hier op afgestemd.  

Het taalmilieu van onze leerling vraagt, ondanks de geboekte vooruitgang in de afgelopen jaren, om 

voortdurende aandacht. In algemene zin hebben de kenmerken van de leerlingen de volgende 

consequenties voor ons onderwijs dat vooral gericht is op:  fonemisch bewustzijn, woordenschat en 

taalvaardigheid. Technisch lezen, spelling en begrijpend lezen zijn speerpunten.  

Leerling-gewichten BS De Heggerank 

JAAR AANTAL GEWICHT  0,0 GEWICHT  0,3 GEWICHT  1,2 

1-10-2013 157 148 6 3 

1-10-2014 156 145 7 4 

1-10-2015 145 137 5 3 

 
Zie voor meer informatie het document:  ”Leerlingenpopulatie” 
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2. UITGANGSPUNTEN LIJN 83 
 

Het strategisch beleidsplan Lijn 83 2015-2019 gaat over ruimte en vertrouwen, zet de koers uit die 

we gezamenlijk gaan lopen de komende jaren. Niet voor niets is de titel: ’Ontwikkelen en leren in 

verbinding’.  Dat doen we aan de hand van drie pijlers: leerling, organisatie en omgeving.  

Het strategisch beleidsplan 2015-2019 en doelstellingen gevisualiseerd per pijler: 

 

Vertrouwen in het leren en ontwikkelen van kinderen. Ruimte bieden voor hun natuurlijke 

vaardigheid tot plezier in leren en hun nieuwsgierigheid naar wat de toekomst brengt. Vertrouwen in 

en ruimte bieden aan onze leerkrachten die aan dit proces vanuit hun professionaliteit een 

betekenisvolle bijdrage leveren en zich daarin blijven ontwikkelen. We gaan samen verder werken 

aan het inrichten van een professionele leergemeenschap, dat is onze volgende stap op 

organisatieniveau, met een leercultuur waarin leren van en met elkaar centraal staat. 

2.1 Missie 

Alle scholen van Lijn 83 werken binnen één missie en visie. Deze missie en visie geven richting aan 

ons handelen. We verwachten van de mensen bij Lijn 83 dat ze werken vanuit deze missie en visie.  

Missie Lijn 83 Waar staan we voor? 

Lijn 83 staat voor kwalitatief goed onderwijs in de kop van Noord Limburg. Lijn 83 brengt talenten 

van kinderen maximaal tot ontplooiing, waardoor ze in een veranderende maatschappij kunnen 

functioneren als een zelfstandig, flexibel, creatief, harmonieus en gelukkig persoon. We zijn 

nieuwsgierig en onderzoekend en stimuleren deze houding ook bij onze leerlingen. We werken 

vanuit onze kernwaarden, die zichtbaar zijn in het gedrag van ons personeel:  

 eigenaarschap in verbinding 

 vakmanschap en ambitie 

 vertrouwen en optimisme 
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2.2 Visie 

Visie Lijn 83 Waar gaan we voor? 

We werken onze visie uit aan de hand van drie pijlers waar we onze koers voor de komende jaren op 

gaan bouwen en waar we onze focus op richten. 

Pijler 1: Leerling. Onderwijs op maat voor burgers van morgen  

Elk kind geven we, zoveel als mogelijk, eigenaarschap over 

zijn eigen leren. We leren kinderen om 

verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen 

en voor de omgeving. We zorgen voor een brede 

talentontwikkeling bij kinderen, waarbij de 21th Century 

Skills (samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-

geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, 

sociale en culturele vaardigheden) centraal staan. We 

bieden elke leerling de kans om uit te groeien tot een 

autonoom persoon, waar een balans is tussen persoonlijk 

welbevinden en prestaties. 

 

Pijler 2: Organisatie. Professionele leergemeenschap 

We zijn een innoverende professionele organisatie die resultaatgericht werkt. In Lijn 83 nemen 

mensen hun verantwoordelijkheid, is er ruimte voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling, 

komen talenten tot hun recht en worden onze kernwaarden uitgedragen en nageleefd. Leerkrachten 

zijn de spil waar het om draait als het gaat om goed onderwijs. Binnen onze organisatie leren we van 

en met elkaar binnen een rijke leeromgeving en werken we met gedeeld leiderschap. 

Pijler 3: Omgeving. Educatief partnerschap 

We werken aan educatief partnerschap: een sterke betrokkenheid van ouders, de school en de 

directe omgeving van de school, teneinde optimale omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling 

en het leren van kinderen, thuis en op school. Daartoe gaan we in dialoog en werken we zoveel 

mogelijk samen. 

De drie pijlers gaan we de komende periode gezamenlijk verder uitwerken en operationaliseren. In 

het strategisch beleidsplan van Lijn 83 is daar de aanzet toe gegeven, via de schoolplannen wordt er 

concreet uitvoering aan gegeven. Om de voortgang op de pijlers te volgen, gaan we werken met een 

jaarplancyclus voor Lijn 83 en jaarlijkse schoolverbeterplannen per school. 

 

2.3 Opdracht aan de scholen van Lijn 83 de komende jaren 

De belangrijkste zaken waar de scholen gezamenlijk de komende jaren voor staan zijn: 
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 Het strategisch beleidsplan Lijn 83 is klaar en elke school vertaalt dat nu via de drie pijlers 

naar eigen schoolfocus en koers (couleur locale) voor de komende jaren. Daarbij wordt de 

professionele leergemeenschap binnen gezamenlijk Lijn 83 vormgegeven. 

 Leren en ontwikkelen van kinderen is meer dan het meten van leeropbrengsten. Hoe kunnen 

innovatieve onderwijsconcepten en methoden bijdragen tot het waarmaken van de drie 

doelstellingen waar onderwijs voor staat: kennis overdragen, vaardigheden bijbrengen en 

volwaardig burgerschap realiseren. Adaptief, onderzoekend en toekomstgericht onderwijs 

wordt meer en meer mogelijk. Daarmee werken we verder uit wat we onder ‘ kwalitatief 

goed onderwijs’ verstaan bij Lijn 83 en wat voor moderne, rijke leeromgeving daarbij past. 

 Een leven lang leren, maar ook een werkzaam leven lang mentaal fit blijven. Leerkrachten 

moeten omgaan met veranderingen in het onderwijs zelf, voldoen aan hoge verwachtingen 

en langer blijven werken. Duurzame inzetbaarheid, met plezier naar je werk blijven gaan, 

goed blijven in je vak en gezond de eindstreep halen, zijn belangrijke uitgangspunten voor 

Lijn 83 vanuit goed werkgeverschap. In het integraal personeelsbeleid moet dit een 

belangrijke plaats krijgen.  

De volledige tekst van het strategisch beleidsplan staat op de website:  www.lijn83po.nl  

  

http://www.lijn83po.nl/
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3 ONS SCHOOLCONCEPT 

Continu Verbeteren 

Continu Verbeteren is ons onderwijsconcept, dit is een benadering  waarbij kinderen nauw betrokken 

worden bij het leerproces en eigenaarschap centraal staat, met aandacht voor 21e eeuw 

vaardigheden. Uitgaande van data, opbrengstgericht werken  en coöperatief leren werken we op 

klassen- en schoolniveau met een data-bord.  

In alle groepen wordt zelfstandig gewerkt aan weektaken en iedere leerling heeft een portfolio met 

persoonlijke doelen. Er is veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit van het 

concept passend onderwijs. Onze school hanteert het leerstofjaarklassensysteem. We werken 

gedifferentieerd in drie instructie- en verwerkingsniveaus om nog beter af te stemmen op de 

behoeften van de leerling. 

Voor ons lesaanbod gebruiken we de nieuwste methoden. Elke klas heeft een digitaal schoolbord en 

gebruikt software bij de methoden. De methode Engels, vanaf groep 1 tot en met 8,  en de methode 

Geschiedenis bieden wij digitaal aan. Voor ICT vaardigheden en ICT geletterdheid worden de 

computers op het leerplein in de aula en de laptops voor leerlingen in de klas gebruikt.  

Een keer in de week  hanteren wij het lessencircuit met taalonderwijs, handenarbeid-techniek,  

rekenen en bewegingsonderwijs voor de groepen 4 tot en met 8. Naast kennisoverdracht is er 

aandacht voor de sociale emotionele ontwikkeling, culturele vorming, burgerschap en creatieve 

vorming. Samenwerking tussen school en ouders is te herkennnen  in ouderparticipatie op school en 

veel ouderbetrokkenheid bij excursies en vieringen. 

Zie voor meer informatie hoofdstuk 6.2: Toelichting onderwijs op basisschool De Heggerank  

3.1 Missie  

Missie De Heggerank  Waar staan we voor? 

De Heggerank staat voor onderwijs dat het beste uit ieder kind haalt. Wij leren kinderen de 

vaardigheden die zij nodig hebben voor nu en in de toekomst. Het is ons doel om cognitief, sociaal en 

creatief te ontwikkelen, met ruimte voor de eigen talenten, zodat onze leerlingen een goede 

voorbereiding krijgen op hun vervolgloopbaan in het onderwijs en de maatschappij.  

3.2 Visie 

Visie De Heggerank  Waar gaan we voor? 

De Heggerank werkt continu aan de verbetering van haar onderwijs. “Goed onderwijs met optimale 

ontwikkelingskansen voor kinderen” is datgene wat wordt nagestreefd en betreft drie 

samenhangende terreinen. Dat zijn passend onderwijs voor alle leerlingen, opbrengstgericht 

onderwijs dat recht doet aan de capaciteiten en talenten van kinderen en een breed aanbod in 

samenhang met de omgeving, vrije tijd en opvang.   
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Het team richt zich op:  

 Eigenaarschap van kinderen  

 Educatief partnerschap met ouders  

 Professionele leerkrachten die planmatig samenwerken aan het verbeteren van onderwijs 

 Opbrengsten verhogen 

 Gelukkige kinderen! 

Wij willen dat kinderen optimaal kunnen functioneren in de 21e eeuw. We onderschrijven in de 

eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit dat kennis altijd en overal 

voorhanden is. Ook is het feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen 

vervagen en het delen van kennis en het met elkaar daarover communiceren een centrale rol speelt 

in onze toekomstige samenleving (de dialoog).  

Ieder kind is uniek. Op onze school besteden we gericht aandacht aan de 21th Century Skills 

(creativiteit, sociale vaardigheden, leren leren, motivatie, zelfreflectie en eigen identiteit), om te 

komen tot de algehele “Bildung” (vorming) en bieden onderwijs, dat enerzijds het kind in staat stelt 

zoveel mogelijk “Ausbildung” (kennis) op te doen, maar anderzijds ook zoveel bagage meegeeft dat 

de leerling zelf leert leren.   

Op basisschool De Heggerank: 

 Leren leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en elkaar 

 Leren leerlingen zich zelfstandig te gedragen 

 Halen leerlingen het maximale uit zichzelf 

 Ervaren leerlingen dat ze gewaardeerd worden om wie ze zijn en wat ze kunnen 

 Leren leerlingen vanuit zichzelf te kiezen voor normen en waarden, 

 Leren leerlingen zich integreren in de dorpsgemeenschap  

We willen dat de kinderen op een positieve manier omgaan met anderen. In onze school 

respecteren we de kinderen en geven ruimte voor eigenaarschap. Vertrouwen ligt daarbij aan de 

basis van de ontwikkeling. Deze visie vertaalt zich op De Heggerank in het motto:  

    

DE HEGGERANK  voor basis en stabiliteit  

De heggerank is een klimplant die in het Maasheggenlandschap veel te zien is en van onderaf 

naar boven groeit. De krulslierten maken gebruik van de steun, die de stam en de takken van 

de heggen haar biedt. Die tijdens de bloei van de witte bloem, vruchtjes in de vorm van 

bessen afgeeft, deze vormen het dynamische cyclische proces. Een basis met steunpunten om 

vast te houden en verder te groeien naar volwassenheid ”a life long learning”. Het is voor ons 

een metafoor voor opvoeding en onderwijs. 
 

SAMEN GROEIEN, 
SAMEN BLOEIEN. 

 
“Ik ben ik, jij bent jij, 

dat is okay!”. 
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SAMEN Relatie: veiligheid en verantwoordelijkheid 

Kinderen staan centraal.  

Je bent  verantwoordelijk voor jezelf en voor elkaar.  

Samen verantwoordelijk voor de  ontwikkeling. 

Samen staan voor sfeer in een dynamische wereld. 
 

GROEIEN Autonomie onafhankelijkheid: ontwikkelen en leren 

Ingaan op de behoefte van het kind.  

Ontwikkelen op je eigen niveau en op de manier die bij je past.  

Ontwikkelen door zoeken en vinden van steunpunten. 

Leren is leuk, haal eruit wat erin zit.  
 

BLOEIEN Competentie: vrijheid en vertrouwen 

Wij bieden een veilige en vertrouwde basis. 

De ruimte krijgen om je te laten zien en te durven tonen. 

Ruimte geven om gebruik te maken van jouw specifieke talenten.  

Vertrouwen in jezelf ontwikkelen.  

Respect, je mag zijn wie je bent.  

 

3.3 Kernwaarden 

Normen en waarden De Heggerank 

Op onze school staat de ontmoeting tussen mensen centraal. Daarbij worden verschillen niet 

verzwegen, maar juist actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs. De kinderen worden zo 

voorbereid op de maatschappij, waarin zij te maken hebben met veelzijdige opvattingen, meningen 

en gebruiken. Respect, acceptatie en tolerantie zijn begrippen die worden omgezet in een 

levenshouding.  

We zijn een school waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig en thuis voelen. Een school 

met een goed werkklimaat, waarin kinderen zich ten volle kunnen ontplooien. Ieder kind wordt als 

individu benaderd met het accent op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Wij 

waarderen kinderen om wat ze zijn en wat ze kunnen en besteden veel aandacht aan het 

begeleiden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.  

Wij geloven in:  

 Werken in een open sfeer -respect, veiligheid, duidelijkheid 

 Doelgerichte leerprogramma’s  -effectief, samenhangend, actueel 

 Zorg voor alle leerlingen  -maatwerk, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid 

 Betrokken begeleiding   -inspirerend, deskundig, enthousiast 

 Adequate toerusting voor vervolgonderwijs en de maatschappij  

    -studievaardig, gemotiveerd, kritisch opbouwend 

Zie de schoolgids en het document:  ” Afspraken en Leefregels”. 
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3.4 Context (landelijke) trends en ontwikkelingen 

Bij de toekomstige ontwikkeling van onze school wordt rekening gehouden met diverse landelijke 

ontwikkelingen. In dit hoofdstuk schetsen we deze ontwikkelingen met een korte omschrijving en 

drie uitgewerkte thema’s. Consequenties voor de komende schoolplanperiode worden verwerkt in 

hoofdstuk 6 “Meerjarenplan”. Deze thema’s staan nooit  op zich, daarom is  afstemmen en 

verbinden onderling essentieel.    We hebben gedurende de schoolplanperiode als school te maken 

met de volgende externe ontwikkelingen:     

 Trend Relevante thema’s 

1 
Passend Onderwijs 

Zie uitwerking 

Schoolbesturen hebben sinds 1 augustus 2014 zorgplicht en zijn 

verantwoordelijk voor passend onderwijs. Het belangrijkste doel is alle 

leerlingen de beste onderwijsplek te bieden. Passend onderwijs 

betekent dat het onderwijs voor iedere leerling passend is bij zijn of 

haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Goed onderwijs vormt 

hiervoor de basis. Ieder schoolbestuur is verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van het primaire proces. 

2 Partnerschap ouders 

Samenwerken aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen is een 

doorlopend proces, waarbij communicatie, informatie en transparantie 

voorwaarden zijn voor succes. 

3 
Opbrengstgericht 

leiderschap  

Opbrengstgericht werken (OGW) is een kernthema binnen het 

landelijke onderwijsbeleid. De overheid heeft veel initiatieven 

ontplooid in het kader van de kwaliteitsagenda ‘scholen van morgen’.  

- Overheidsbeleid t.a.v. kwaliteitszorg en leerlingvolgsysteem 

- Systematisch opbrengstgericht werken  

- Beter onderwijs verzorgen op behoeften afgestemd 

- Voor allen maximale opbrengsten 

Bij opbrengstgericht leiderschap is de professionele dialoog van 

belang. Het betreft: verschillen waarnemen,  doelen  en succesmaten 

stellen. Van doelen naar leeractiviteiten, van leeractiviteiten naar 

evaluatie en van evaluatie naar borging.  

4 Excellentie 

Toezicht arrangement onderwijskundige ontwikkelingen: 
De inspectie hanteert voor de scholen nu de oordelen ‘zeer zwak’, 

‘zwak’ en ‘basiskwaliteit’. De overheid wil dat er in plaats van het 

oordeel ‘basiskwaliteit’ een onderscheid komt in ‘voldoende’, ‘goed’ of 

‘excellent’. Ook scholen die ‘goed’ zijn, moeten zich verbeteren en 

daarbij ondersteund worden.  

 

5 Brede School 
Samenwerken en partnerschap met sport- en  culturele verenigingen 

en aanbieders binnen het  gebouwencomplex zoals peuterspeelzaal en 

buitenschoolse opvang betekent kansen richting Brede school of 
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 Trend Relevante thema’s 

integraal kindcentrum . 

6 Krimp 

Landelijk en in de omgeving hebben we te maken met krimp in de  

leerlingaantallen en indirect in de bekostiging. Met beleid anticiperen 

op deze ontwikkeling is van belang om preventief te werken en nieuwe 

kansen te creëren.  

7 Sociale veiligheid  

Vanuit de politiek en de inspectie is er meer aandacht voor het 

onderwerp sociale veiligheid. Scholen zijn wettelijk verplicht zorg te 

dragen voor een sociaal veilige school en moeten: 

 Aan een inspanningsverplichting voldoen om een actief 

veiligheidsbeleid te voeren  

- Het veiligheidsbeleid  bestaat uit het ontwikkelen van 

samenhangende maatregelen, gericht op preventie en het 

afhandelen van incidenten. Dit beleid dient gevormd te 

worden met alle betrokkenen van de school en verankerd te 

worden in de dagelijkse praktijk 

- Scholen wordt geadviseerd een anti-pestmethode te kiezen in 

de geest van de sociaal pedagogische visie  

 Het effect van het veiligheidsbeleid periodiek monitoren 

 De volgende taken bij tenminste één persoon beleggen: 

- het coördineren van anti-pestbeleid 

- het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader van pesten 

8 

Visie op leren  

Zie uitwerking 

 

 “Leren met plezier” door de verantwoordelijkheid lager in de 

organisatie te leggen en de betrokkenheid van leerlingen en 

medewerkers te vergroten : 

 Eigenaarschap over het eigen leerproces  

 Gedeeld leiderschap en talent inzetten 

 Aandacht voor 21th Century Skills: met accent op vaardigheden 

(brede ontwikkeling) 

 Met Continu Verbeteren werken aan opbrengstgericht werken  

9 
Professionalisering 

Zie uitwerking 

Onderwerpen: 

 Invoering van de nieuwe CAO 

 Scholing en benutting van de professionele ruimte door leraren  

 Ontwikkeling ten aanzien van de verantwoording in een 

professionele cultuur (gesprekkencyclus, wet BIO, registratie) 

 Het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap (PLG) 

10 
Autonomie van de 

leerkracht 

De rol van de leerkracht komt steeds centraler te staan en verandert 

naar een steeds meer coachende en begeleidende  rol. 
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Thema 1: Passend Onderwijs 

Handelingsgericht werken  

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat de school per 1 augustus 2014 

ervoor verantwoordelijk is om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede 

onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale 

samenwerkingsverbanden. Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. 

Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan.  

De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en 

ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen 

krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de 

gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg. De samenwerkingsverbanden 

ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het 

samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en het geld kan 

zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas.  

Zorgplicht 
Het is de ambitie om binnen het regulier basisonderwijs en waar nodig in het speciaal (basis) 

onderwijs,  onderwijsaanbod te creëren waardoor ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Het 

fundament is basisondersteuning. De basisondersteuning is wat ouders tenminste van iedere 

basisschool in de regio mogen verwachten als het om onderwijs en onderwijsondersteuning gaat. 

Onze school heeft een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld, waarin staat aangegeven op welke 

wijze wij invulling geven aan het bieden van passend onderwijs. Tevens geeft de school aan wat haar 

grenzen en ambities zijn, als het gaat om voor zoveel mogelijk kinderen onderwijs te bieden dat past 

bij hun onderwijsbehoeften.  

Samenwerkingsverband 
Alle scholen voor primair onderwijs uit de regio Noord Limburg maken deel uit van het (groot) 

Samenwerkingsverband Noord Limburg 3101, behoudens scholen voor cluster 1 (gericht op kinderen 

met een visuele beperking) en cluster 2 (gericht op kinderen met communicatieve beperkingen, zoals 

gehoor-, taal- en/of spraakproblemen). De regiogrens van het samenwerkingsverband is door de 

minister bepaald en loopt gelijk met de grenzen van de gemeenten: Mook en Middelaar, Gennep, 

Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Beesel.  

De ondersteuning binnen de kamer Passend Onderwijs Bergen Gennep Mook geeft invulling aan de 

indeling in vijf niveaus die binnen het regionale samenwerkingsverband worden gebruikt. Elke school 

heeft een goed ingericht onderwijs ondersteuningssysteem en de intentie om leerlingen die extra 

ondersteuning behoeven zoveel als mogelijk passend onderwijs te bieden binnen de eigen school.  

In het ondersteuningsplan is beschreven hoe het samenwerkingsverband zorgt voor een inhoudelijk 

sterk onderwijsaanbod, voor een snelle schakeling tussen voorzieningen, weinig bureaucratie 

(deregulering) en een transparante verdeling van middelen in een organisatorisch en financieel 

systeem dat het geven van passend onderwijs voor scholen beloont. Het samenwerkingsverband 

heeft beschikking over middelen voor de lichte ondersteuning en middelen voor de zware 

ondersteuning. 

http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/images/bijlage_leerling_ouders/Passend-onderwijs-voor-elk-kind.pdf
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Speciaal Basis Onderwijs  
Het samenwerkingsverband kent zeven scholen voor Speciaal Basis Onderwijs waaronder de 

Piramide in Gennep. Deze scholen liggen verspreid in de regio. Zij bieden ondersteuning  op niveau 4. 

Het al dan niet in stand houden van het SBO is in eerste instantie een verantwoordelijkheid en keuze 

van het eigen schoolbestuur. De schoolbesturen Stichting Lijn 83 Primair Onderwijs en Stichting 

Invitare Openbaar Onderwijs hebben gekozen voor het laten voortbestaan van de SBO Piramide in 

Gennep. 

Speciaal Onderwijs  
De scholen voor Speciaal Onderwijs bieden ondersteuning op niveau 5. Ze zijn enerzijds zelfstandig 

(met een rechtstreekse bekostiging, eigen personeel en eigen bestuur) en formuleren zelf hun doelen 

en ambities. Anderzijds zijn ze afhankelijk van het Samenwerkingsverband omdat zij alleen leerlingen 

mogen inschrijven met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband (met 

uitzondering van kinderen die voor behandeling zijn opgenomen en ingeschreven bij SO-VSO De 

Wijnberg). De SO scholen beschrijven in hun Schoolondersteuningsprofiel welke ondersteuning zij 

kunnen bieden aan leerlingen. 

Toewijzing extra ondersteuning 
In de procedure maken we onderscheid tussen het Toewijzen van Ondersteuning (TVO) en het 

afgeven van een TLV SBO-SO (toelaatbaarheidverklaring). Dit zijn twee verschillende grootheden 

binnen hetzelfde continuüm ‘van licht naar zwaar’ of van ‘preventief naar curatief’. Beide stappen in 

de procedure dienen te voldoen aan kwaliteitseisen: betrokkenheid ouders, interdisciplinair overleg 

(indien nodig en in functionele samenstelling), afgestemd op de ernst en zwaarte van de situatie van 

de betrokken leerling en gebaseerd op Handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD). Dit wordt 

bewaakt door het bestuur. 

Zie document:  ” Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Heggerank” 

Thema2: Visie op leren  

Continuous improvement  

Werken vanuit het Lean-principe betekent  efficiënt en structureel werken aan verbeterprocessen  

om opbrengsten te verhogen, waarbij al het overbodige wordt geëlimineerd  en de “kwaliteitscirkel” 

van Deming wordt ingezet.  Samenwerken en respect voor medewerkers staat hierbij centraal. Het is 

een filosofie en vraagt om verandering van de stijl van leidinggeven en van gedrag van de 

medewerkers. 

Met Continu Verbeteren worden belanghebbenden bij de schoolorganisatie betrokken om samen te 

werken aan een betere kwaliteit van de school. Het kan hierbij gaan om betere leeropbrengsten, 

maar ook het verbeteren van gedrag. Het is een systeemaanpak die zorgt voor samenhang en focus 

binnen de verschillende lagen van de schoolorganisatie. Doordat we het probleem echt gaan 

begrijpen krijgen we zicht op de grondoorzaken en kan er gewerkt worden aan duurzame 

verbetering.  

Leerlingen krijgen eigenaarschap en worden actief betrokken bij het leerproces. Continu verbeteren 

is altijd gekoppeld aan doelen van de school en daarmee een concrete invulling van opbrengstgericht 

werken en het leren van en met elkaar.  
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Thema 3: Professionalisering  

Invoering  CAO PO  

Scholing en benutting van de professionele ruimte door leraren wordt mede mogelijk gemaakt door 

de  invoering van de nieuwe CAO in 2014-2015 

 De Bapo wordt afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een regeling waarbij alle werknemers 

in het primair onderwijs uren krijgen om te besteden aan professionalisering en duurzame 

inzetbaarheid. Te denken valt aan tijd voor intervisie, mobiliteit, coaching en dergelijke. Dit is 

een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van de CAO. Voor werknemers die 10 

jaar voor hun pensioen staan is een bijzonder budget in tijd beschikbaar. Met een eigen 

bijdrage is dit ook besteedbaar aan verlof.  

 Beginnende leerkrachten krijgen met de nieuwe CAO extra mogelijkheden om zich te 

ontwikkelen. In drie jaar kunnen zij hun niveau opbouwen van startend leerkracht tot 

basisbekwaam.  

 Om de werkdruk aan te pakken stapt het primair onderwijs over op een veertigurige 

werkweek en is het mogelijk nieuwe afspraken te maken over taken en taakverdeling. In 

plaats van het huidige basismodel, waarin een fulltimer maximaal 930 uur van de 1659 

beschikbare uren per jaar lesgeeft, kunnen scholen overstappen op een overlegmodel over 

de werkverdeling, waarin de zwaarte van het werk (klassengrootte, zorgleerlingen, enz.) 

wordt meegewogen en geen sprake is van een maximum aan de lessentaak. Hiervoor is wel 

instemming van de PMR en een meerderheid van het personeel nodig. 

Scholen ontwikkelen zich tot een lerende organisatie, die gekenmerkt wordt door een professionele 

schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen op teamniveau ingeroosterd. Speerpunt is de 

ontwikkeling van de leerkrachten tot nog betere leerkrachten.  Typerend voor de lerende organisatie 

is het leren van en met elkaar in professionele leergemeenschappen. Personeelsleden gebruiken de 

uren duurzame inzetbaarheid voor het ontwikkelen van hun professie en organiseren collegiale 

consultatie. Het management legt klassenbezoeken af en er worden nagesprekken gevoerd. 
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4 WETTELIJK OPDRACHTEN  

 

4.1 Kern van het Kwaliteitsbeleid 

Primair gaat het bij de scholen van Lijn 83 om het geven van goed onderwijs. Eén van de 

doelstellingen is het voortdurend werken aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Wij 

verstaan onder kwaliteit de mate waarin scholen erin slagen hun doelen te bereiken naar 

tevredenheid van zichzelf, team, ouders, kinderen en overheid. Kwaliteit wordt in deze opvatting 

bepaald door heldere, aanvaardbare en aanvaarde doelen, bepaald door de overheid en door  de 

school, in dialoog met relevante groeperingen.  Elke school heeft hierin een eigen 

verantwoordelijkheid. Daartoe zijn een vijftal vragen leidend: 

 Doet de school de goede dingen? 

 Doet de school de dingen goed? 

 Hoe weet de school dat? 

 Vinden anderen dat ook? 

 Wat doet de school met die wetenschap om te werken aan verbetering? 

Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan kwaliteit noodzakelijk. Dat 

betekent het juiste beleid formuleren, het verrichten van de juiste handelingen,  het de juiste manier 

evalueren of de doelen bereikt zijn en bepalen waar er verbeteringen mogelijk zijn. Een planmatige 

aanpak via de PDCA-cirkel ondersteunt daarbij.   

Waar we als scholen binnen Lijn 83 gezamenlijk afspraken over maken, is over de instrumenten 

waarmee we de kwaliteit  bepalen, bewaken, meten en verbeteren. De volgende indicatoren geven 

richting aan het vormgeven van de kwaliteit op de school: 

 De school heeft inzicht in de eigen uitgangssituatie. 

 De school heeft inzicht in de huidige en toekomstige leerlingenpopulatie. 

 De school heeft haar doelen geformuleerd. 

 De school evalueert systematisch de kwaliteit van opbrengsten van het onderwijs en leren.    

 De school werkt gericht en systematisch aan verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs. 

 De school legt verantwoording af aan belanghebbenden over de gerealiseerde 

onderwijskwaliteit. In het kader van transparantie worden de gegevens onder andere op 

Vensters PO gepubliceerd. 

 Het schoolplan voldoet aan de wettelijke voorschriften. 

 De schoolgids voldoet aan de wettelijke voorschriften.  

 De klachtenregeling voldoet aan de wettelijke voorschriften. 

Steeds weer blijkt dat het samen dragen van het proces van kwaliteitszorg van groot belang is. 
Kwaliteitszorg doe je samen! 

De inrichting van onze kwaliteitszorg 

 Instrument / systeem Betrokkenen Frequentie / systematiek  

1 Schoolverbeterplannen  Directie en team Jaarlijks  
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 Instrument / systeem Betrokkenen Frequentie / systematiek  

2 Managementrapportage  Directie/IB Twee keer per jaar 

3 

Gesprekscyclus  
Klassenbezoek (met kijkwijzer) 
Professionaliseringsgesprek 
inclusief beoordelingsgesprek 
 

Directeur en  
leerkrachten  

Jaarlijks  
Jaarlijks 
Jaarlijks  
Beoordelen een keer per twee jaar 

4 
Tevredenheidsonderzoek  Leerlingen (5 t/m 8), 

personeel en ouders 

Een keer per vier jaar (voorafgaand 

aan schoolplan) 

5 Onderzoek sociale veiligheid  Leerlingen  Jaarlijks 

6 
Risico Inventarisatie en Evaluatie 

(RI&E) 

Personeel  Een keer per vier jaar 

7 
Sterkte - zwakte en 

omgevingsanalyse 

Directie en team Een keer per vier jaar (voorafgaand 

aan schoolplan) 

 

4.2 Inhoud van onderwijs  

Ons leerstofaanbod 

 Vak-/vormingsgebied Aanbod/methode Aangeboden in groep 
Kerndoelen 

ref.niveaus 

Vervang 

in 16-19 

   1 2 3 4 5 6 7 8 Ja Nee  

1. Aanbod jonge kind  

    - Beg. geletterdheid Schatkist 2004-Fonemisch 

bewustzijn 2014 

x x       x  2016 

   - Beg. gecijferdheid Schatkist 2004-Gecijferd 

bewustzijn 2014 

x x       x   

Spel/soc.em.vorming Kleuterbouw spel  
Goed Gedaan 2008 

x x       x   

   - Motorische ontw. Ontwikkelingsmateriaal 
Bronnenboek Gymnastiek 

x x       x   

2. Nederlands  

 

   - Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen 2007   x      x  2016 

- Voortgezet  tech. lezen Lekker Lezen 2008 en AVI    x x x x x x  2017 

   - Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL digitaal    x x x x x   Jaarlijks 

   - Taalmethode Taalverhaal 2007    x x x x x x  2016 
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 Vak-/vormingsgebied Aanbod/methode Aangeboden in groep 
Kerndoelen 

ref.niveaus 

Vervang 

in 16-19 

   1 2 3 4 5 6 7 8 Ja Nee  

   - Schrijfmethode Pennenstreken 2006   x x x x x x x   

   - Woordenschat Taalverhaal 2007    x x x x x x  2016 

   - Spelling Taalverhaal 2007    x x x x x x  2016 

3. Engels Take it Easy digitaal 2009-2012 x x x x x x x x    

4. Rekenen/Wiskunde Pluspunt versie 3 2011 x x x x x x x x x  2019 

5. Kennisgebieden  

 

   - Aardrijkskunde Wijzer door de wereld 2012     x x x x x   

   - Geschiedenis Wijzer door de Tijd dig. 2015     x x x x x   

   - Biologie/Natuur Wijzer Natuur-Techniek 2013     x x x x x   

   - Verkeer VVN  Verkeerskrant   
Rondje Verkeer 2VO   
ANWB Streetwise  

x x x x x x x x x  Jaarlijks  
 
1x 2 jaar 

   - Maatsch. Verhouding Studievaardigheden Blits 2012       x x x   

   - Techniek TICA Techniekonderwijs 

Techniektorens 2009 

x x x x x x x x x   

   - ICT Software methoden –
Ambrasoft-Companions 2015 

x x x x x x x x    

6. Expressieactiviteiten  

 

   - Handvaardigheid Moet je doen!  2008 
Beeldende Vorming 

x x x x x x x x x   

   - Tekenen Tekenen is meer! 2005 x x x x x x x x    

   - Muziek Moet je doen! Muziek 2011 x x x x x x x x x   

   - Dans/Drama Drama in Taal en Spel  
Praatspel per blok- Praxis 

           

7. Lichamelijke oefening Beweging basisonderwijs 2008 x x x x x x x x x   

8. Sociaal em. vorming 
Goed Gedaan 2008  
Project Lentekriebels  2015 
Divers aanbod GGD- HALT-CJG 

x 
x 
 

x 
x 

x 
X 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
 

 2017 

9. Levensbeschouwelijke 

aangelegenheden 

Deugdenboom 2014 
Communie en Vormsel 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
x 

x 
 

x 
 

x 
x 

x 
x 
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De inrichting van ons onderwijsleerproces 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 Groepering van de 

leerlingen 

De school gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem.  

Bij de kleuters is ons uitgangspunt jongste en oudste leerlingen bij 

elkaar in de groep. Wij werken met enkele- en/of combinatiegroepen. 

afhankelijk van de samenstelling en het aantal leerlingen. 

Wij streven naar maximaal twee leerkrachten per groep. 

2 Duidelijke uitleg* De lessen zijn opgebouwd volgens het directe instructiemodel  IDGI. We 

geven onderwijs op maat en daarom differentiëren we bij de instructie 

en verwerking, zowel naar inhoud als tempo. We hanteren binnen de 

les drie niveaus. Op de Heggerank  noemen we dit de vlieg-, fiets- en 

wandelroute (Zie  item 5).  

Ter ondersteuning  van de uitleg en het planmatig werken gebruiken we 

een stroomdiagram bijvoorbeeld bij woordenschat en het stappenplan 

bij begrijpend lezen en spelling. Iedere leerling is in haar bezit van deze 

hulpkaarten. 

Coöperatief werken is geïmplementeerd binnen ons onderwijs en is een 

van de werkwijzen om het leren van en met elkaar te stimuleren. 

Didactische structuren, routines en afspraken worden nageleefd. 

De opbouw van de instructie en het coöperatief leren is vastgelegd in 

een kijkwijzer. 

Duidelijke informatie en instructie bij de inzet van ICT middelen is 

beschreven . 

Zie document:  “Zo werken wij op de Heggerank”. 

3 Taakgerichte 

werksfeer*  

Leerkrachten benutten de leertijd efficiënt en maken het lesprogramma 

en de beschikbare werktijd inzichtelijk op het planbord.  

Ze geven leerlingen voldoende leertijd om de leerstofaanbod eigen te 

maken. Op het digibord worden onder andere time-tools ingezet.  

Er wordt een dag-, week- en jaarplanning gemaakt en de lessentabel 

nageleefd.  Leerkrachten zorgen voor een effectief klassenmanagement 

(voorkomen verlies van leertijd) 

Leerkrachten bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd. In het 

logboek op het bureau is het lesprogram vooraf na te lezen. In principe 

trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te 

laten halen. 
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Opbrengstgericht werken vraagt om duidelijke doelen  en regels deze 

zijn zichtbaar op het databord. Er is regelmatig gebruik van de PDSA 

verbetercirkel met de daarbij behorende kwaliteitsinstrumenten. 

Lessen worden dagelijks geëvalueerd met behulp van de plus-delta . 

4 Actieve 

betrokkenheid van 

leerlingen* 

Ons gehele onderwijsconcept staat in het teken van actieve deelname 

van leerlingen: portfolio, PDSA verbetercirkel en leerproces 

Leerkrachten zorgen voor interactie tussen de leerlingen en zetten het 

coöperatief leren in. Deze werkvorm voldoet aan  4 kenmerken (GIPS): 

 Gelijke deelname: alle kinderen leveren een bijdrage aan de 

activiteit. Bij gelijke deelname kunnen de kinderen niet zonder 

de inbreng van een ander om het doel te bereiken 

 Individuele aansprakelijkheid: elk kind weet wat van hem wordt 

verwacht. Iedereen is verantwoordelijk voor een deel van de 

opdracht en alleen samen kan het leerdoel bereikt worden 

 Positieve wederzijdse afhankelijkheid: de kinderen zijn 

afhankelijk van elkaar om het doel te bereiken. Het succes van 

de groep is niet mogelijk zonder bijdrage van elk kind 

 Simultane interactie: veel kinderen zijn tegelijkertijd zichtbaar 

actief bezig 

Wij zetten het coöperatief leren in om de volgende  redenen: 

 actief leren wordt bevorderd 

 kinderen leren veel van en met elkaar 

 het pedagogisch klimaat wordt positief beïnvloed 

 samenwerking, sociale en communicatieve vaardigheden 

worden bevorderd 

Het klassenmanagent is zo ingericht dat leerlingen een actieve rol 

vervullen. Op het planbord zijn deze rollen zichtbaar zoals 

materiaalbaas, uitdeler, klassenbeurt enz. Leerlingen kunnen maatje 

zijn van een klasgenoot of jongere leerling bijvoorbeeld bij het 

begeleiden van technisch lezen. 

Werken met companion-laptops stimuleert de interactie tijdens de les. 

5 Afstemmen en 

differentiëren 

Onderwijs op maat per vakgebied. Wij differentiëren op 3 niveaus met 

de vlieg-, fiets- en wandelroute. Ook de meeste methodes zijn 

gebaseerd op het werken met 3 niveaus. 

In iedere groep staat een instructietafel. Voorafgaand aan de les  

bepaalt de leerkracht welke leerlingen instructie nodig hebben, voor 

hoe lang en met welke materialen.  De leerlingen volgen de verkorte 

instructie of de basisinstructie met eventueel een verlengde instructie. 
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In de verwerking wordt er ook gedifferentieerd.  

Tijdens ons  lessencircuit vindt er afstemming plaats binnen de groepen 

4 tot en met 8 in onderwerp, lesaanbod en differentiatie in verwerking.  

Een keer per week hanteren wij het  lessencircuit  met als doel: 

 Voor de leerlingen  een afwisseling met uitdagend lesaanbod 

 De leerlingen raken vertrouwd met het docententeam  

 Het talent van de leerkracht benutten als vakdocent 

 Kennis van de doorgaande lijn 

 Inzicht in de leerling met de kenmerken van de leeftijdsgroepen 

 Bevorderen van gezamenlijke verantwoordelijkheid: intervisies  

 Kennismaken tijdens workshops  met verenigingen op sportief, 
muzikaal en cultureel gebied is een kans om op een dagdeel 
veel kinderen te bereiken 

 
6 Feedback Binnen ons onderwijs en omgang met elkaar is feedback geven een 

continu proces ter bevordering van zelfinzicht, bewust maken van 

gedrag en het versterken van goed gedrag.  

Als terugkoppeling van de les bij IGDI, geeft de leerkracht feedback en 

ontvangt van de leerlingen feedback op het proces en product (reflectie 

op het doel van de les). De plus-delta is een geschikt instrument voor 

feedback.  

Voor het geven van effectieve en objectieve feedback hebben wij de 

regels vastgelegd  in een document. Op de Heggerank geven we 

feedback aan de ander bijvoorbeeld tijdens de “walk en talk” rondjes 

langs de databorden.  

7 Verantwoordelijkheid 

leerlingen eigen 

leerproces  

De leerkracht  is verantwoordelijk voor het leerproces van de leerlingen. 

We werken echter de komende jaren aan een veranderde rol van de 

leerkracht van instrueren naar een meer coachende en van leiden naar 

een begeleidende rol. 

De leerlingen op de Heggerank krijgen eigenaarschap en zijn mede 

verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.  Met persoonlijke doelen 

werken we aan gepersonaliseerd onderwijs. We bespreken en noteren 

de verwachtingen, aandachtsgebieden en tips om trots op te zijn. 

Het door leerling geleide oudergesprek vindt plaats  tussen leerling, 

ouder en leerkracht (het driehoek gesprek)  over de opbrengsten aan de 

hand van het leerling portfolio.  

Voor de volgende planperiode maken we een start met de door leerling 

geleide groepsvergadering. 

In de komende jaren willen we de leerlingen steeds meer 
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verantwoordelijkheid geven en de ouders als partners betrekken bij het 

leerproces.  

8 Gebruik digitale 

middelen 

Ter ondersteuning en verbetering van ons onderwijs zetten we digitale 

middelen in zoals het digibord, computers op het leerplein en laptops in 

de groep te weten  companions met een touch screen. 

Wij werken met software behorend bij de methodes en voor het 

verzamelen van data. Wij gebruiken een volledige digitale methode 

voor Engels in alle groepen en Geschiedenis in groep 5 tot en met 8. 

De komende jaren willen we ons onderwijs  uitbreiden met digitale 

methoden en digitale middelen.  

Om ICT toepassingen uit te breiden gaan we vaardigheden trainen van 

de leerkrachten. Er is aandacht voor videoreflectie en de communicatie 

met derden via ouderportal is een speerpunt. 

*) normindicator inspectie 

4.3 Beleid ondersteuning en zorgplicht 

 

De inrichting van onze ondersteuning en zorgplicht 

 Aspect  Zichtbare kenmerken 

1 Samenhangend 

systeem voor het 

volgen van 

leerlingen* 

Eduscope is ons integraal administratiesysteem en leerlingvolgsysteem. 
Het systeem omvat: 

 alle administratieve gegevens die te maken hebben met het kind 
en het gezin  

 resultaten van methode gebonden toetsen 

 toetsen van het CITO LOVS 

 beoordelingen van de cursorische vakken 

 beoordelingen van de sociale en emotionele ontwikkeling van 
het kind 

 verslagen van observaties en incidenten 

 verslagen van gesprekken met de ouders 

 verslagen van gesprekken met het kind 

 verslagen van gesprekken met hulpverleners door leerkrachten 
en of IB-er 

 plannen met betrekking tot de begeleiding van het kind 

 groepsplannen 

 individuele plannen 

 digitaal rapport voor alle groepen van 1 tot en met 8 
 

Van belangrijke gesprekken, die niet onder de leerlingbespreking met IB-

er vallen, wordt een beknopt verslag gemaakt. Hierbij valt te denken aan 

gesprekken met ouders/verzorgers, schoolarts, logopediste en dergelijke. 
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De afspraken worden genoteerd in Eduscope. 

De verslagen van onderzoeken door BCO en/of externe instanties worden 

gekoppeld aan het dossier van het kind in Eduscope. 

Daarnaast worden aan het eind van het schooljaar van elk kind beknopt 

overdrachtsgegevens genoteerd en besproken (de warme overdracht): 

 Lichamelijke kenmerken 

 Sociaal-emotionele kenmerken 

 Cognitieve kenmerken 

 Thuissituatie 

 Gemaakte afspraken (deze worden in de loop van het schooljaar, 

indien van toepassing, steeds aangevuld) 

Voor de kinderen die in de zorg zitten wordt verwezen naar het HGPD 
wat betreft gemaakte afspraken.  
 

2 Planmatige 

uitvoering van de 

zorg* 

We werken volgens het continuüm van zorg. De leerkracht is 
verantwoordelijk voor de zorg van de leerlingen in zijn groep. Hij/zij blijft 
dat het hele proces, zowel voor de zorg in de groep, als voor de extra 
zorg buiten de groep. De IB-er biedt hierin ondersteuning. 
 
Niveau 1 (Basisondersteuning) 
De algemene zorg heeft een preventieve functie. De leerkracht geeft 
kwalitatief goed onderwijs aan haar groep leerlingen. Daarmee beoogt zij 
te anticiperen op en rekening te houden met leerlingen die mogelijk 
problemen kunnen geven. Kenmerken van algemene zorg zijn: 

 helderheid over de na te streven (minimum)doelen  

 structurele signaleringsmomenten  

 optimale taakgerichte leertijd  

 consequente pedagogisch- didactische aanpak door de leerkracht  

 een positief werkklimaat  

 bevorderen van eigen deskundigheid en vaardigheid  
 
Ondersteuningsplan voor extra zorg. De leerkracht besteedt extra zorg 
aan een of meerdere leerlingen, die volgens de signaleringsgegevens de 
stof nog niet in voldoende mate beheersen, of aan kinderen die 
gedragsmatig opvallen. De extra zorg kan in het handelen van de 
leerkracht tot uitdrukking komen door: 

 meer gerichte leer-en instructietijd  

 extra korte specifieke individuele begeleiding  

 extra korte specifieke groepsbegeleiding  

 een aangepaste groepsorganisatie  

 extra pedagogische maatregelen 
De leerkracht is verantwoordelijk voor het groeps-en handelingsplan. 
 
Niveau 2 (Basisondersteuning) 
Speciale zorg na intern overleg en onderzoek. De leerkracht heeft de 
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leerling besproken met de IB-er. Er kan een pedagogisch-didactisch 
onderzoek verricht worden. Op basis van een analyse en diagnose van de 
verzamelde gegevens wordt een plan gemaakt. De leerkracht stelt met 
ondersteuning van interne begeleiding samen het  handelingsplan op, 
waarbij een beroep gedaan kan worden op de regulier beschikbare 
middelen. De ouders worden op de hoogte gebracht van dit 
handelingsplan. De leerkracht voert dit handelingsplan in de groep uit. 
 
Niveau 3 (Lichte extra ondersteuning) 
Arrangementen op de eigen school en/of in combinatie met andere 
scholen (inclusief eventuele extra ondersteuningsmiddelen/SO expertise) 
Speciale zorg na extern onderzoek.  
Door de leerkracht, de IB-er,  het BCO en eventueel andere externe 
instanties (zoals het Ondersteuningsloket) wordt op basis van school 
specifieke informatie en de gegevens uit eventueel extern onderzoek een 
handelingsplan opgesteld. Dit handelingsplan wordt voor een 
vastgestelde periode in de groep uitgevoerd. De IB-er kan hier 
ondersteuning in bieden. Ook kan er ondersteuning geboden worden in 
de vorm van ambulante begeleiding vanuit het SBO of SO. Als de 
vastgestelde periode van het handelingsplan eindigt, moet er 
geëvalueerd worden met alle betrokkenen.  
Op basis van deze evaluatie zal men beslissen over de voortgang: 
Handhaven binnen regulier basisonderwijs (eventueel met 
ontwikkelingsperspectief) of aanmelding op SBO of SO.  
 
Niveau 4 (Lichte extra ondersteuning) 
Plaatsing en zeer speciale zorg in het Speciaal Basisonderwijs. 
 
Niveau 5 (Extra ondersteuning) 
Plaatsing en zeer speciale zorg in het Speciaal Onderwijs. 

3 

 

Analyseren leerling- 

en groepsresultaten 

 

Groep 

 

 

 

 

 

 

De leerkracht analyseert en observeert het werk in de klas. Daarnaast 

worden er methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen 

afgenomen (CITO LOVS).  

Twee keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats tussen de IB-er 

en de groepsleerkracht, hierin worden besproken:   

 de groepsresultaten en de groepsplannen hoe is de leerkracht tot 

bepaalde keuzes gekomen, zet hij onderwijsleerinhouden 

voldoende af tegen de te realiseren doelen, wat is de 

onderwijsbehoefte van elk kind, hoe is de evaluatie en welke 

consequenties worden hier uit getrokken? 

 de analyses van de resultaten, gemaakt door de leerkracht 

 in welk niveau van zorg een kind wordt geplaatst  

Doelen en acties worden vastgelegd in het groepsplan of in een 

individueel handelingsplan. 
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Leerling Vier keer per jaar vinden er leerlingbesprekingen plaats. Tijdens de 

leerlingbespreking worden kinderen die zorg behoeven op niveau 3 en 4 

van het continuüm van zorg besproken. De voortgangsafspraken worden 

door  de IB-er  vastgelegd op het  (verkorte) HGPD-formulier.  

Alle HGPD’s worden minimaal halverwege en aan het eind van het 

schooljaar geëvalueerd en met ouders besproken. Ouders tekenen voor 

gezien.  

Van alle resultaten van de CITO toetsen wordt er twee keer per jaar 

(medio/eind) een trendanalyse gemaakt. Deze wordt op teamniveau 

besproken. Na aanleiding van de bespreking worden actiepunten 

opgesteld, deze worden bij de bespreking van de volgende trendanalyse 

geëvalueerd.  

4 

 

Ondersteuning leer- 

lingen met specifieke 

onderwijsbehoeften  

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (niveau 3 en 4) kunnen 

ondersteuning krijgen van de IB-er of specifieke begeleiding toegewezen 

krijgen vanuit het ondersteuningsloket (ambulant-onderwijsassistent). 

5 

 

Vroegtijdige 

signalering van 

leerlingen die extra 

ondersteuning nodig 

hebben 

Om kinderen vanaf de start op de basisschool  goed te kunnen 

begeleiden maken we gebruik van de volgende gegevens: 

 Bij de aanmelding van hun kind kunnen ouders eventuele 

bijzonderheden noteren op het inschrijfformulier. Indien ouders 

een gesprek met de leerkracht vooraf nodig achten, kan dit 

worden aangegeven. 

 Van kinderen die de peuterspeelzaal (PSZ) en/of het 

kinderdagverblijf bezoeken ontvangen de ouders een 

overdrachtsformulier. Dit is ingevuld door de leidsters en 

besproken met en ondertekend door de ouders. Er is 

toestemming nodig van de ouders om dit formulier te delen met 

de basisschool.  

 Naast deze overdracht met de basisschool is er twee keer per 

jaar een overleg tussen de PSZ en de basisschool.  Hier wordt 

besproken hoe de samenwerking tussen beide partijen verloopt 

en gekeken of er zaken goed op elkaar afgestemd kunnen 

worden. 

 De eerste schooldagen krijgen ouders het entreeformulier met 

vragen  mee naar huis. Hier kunnen ouders informatie kwijt over 

de levensgeschiedenis en ontwikkeling van hun kind die zij voor 

de school van belang vinden. 

Signalering groep 1-2 

 Alle kinderen worden in hun ontwikkeling gevolgd. Van elk kind 

wordt twee maal per jaar een kleuterobservatielijst ingevuld 
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PRAVOO. Hierop noteert de leerkracht de vorderingen op 

verschillende ontwikkelingsgebieden.  

 Om de ontwikkeling van kinderen goed in beeld te krijgen en 

goed af te stemmen op lees- en rekenvoorwaarden van groep 3, 

nemen de leerkrachten halverwege het schooljaar, bij elk kind 

auditieve oefeningen (taal) en rekenoefeningen af. Mocht er 

uitval zijn op onderdelen van deze oefeningen, wordt hier in een 

kleinere groep extra aandacht aangegeven en worden deze 

oefeningen aan het eind van het schooljaar nogmaals 

afgenomen. 

 Er worden twee keer per jaar CITO LOVS-toetsen afgenomen. Alle 

kinderen maken de toets Taal voor Kleuters en Rekenen voor 

Kleuters. Deze toetsen zijn methode-onafhankelijk. Na aanleiding 

van deze toetsen wordt ook bekeken welke kinderen extra 

aandacht of ondersteuning nodig hebben. 

 Voor groep 2 CITO Beginnende geletterdheid begin en eind   

  Fonologische bewustzijn en Receptieve letterkennis 

Zorgstructuur en ondersteuning groep 1 t/m 8 

Als school hebben we gekozen voor het werken met groepsplannen. Dit 

betekent dat het groepsplan de kern vormt van de zorgstructuur. Dit 

waarborgt effectieve instructie voor zo veel mogelijk leerlingen en 

bovendien wordt in het groepsplan het leren van elkaar benut.  

Soms kan het voor een leerling belangrijk zijn om op een bepaald 

onderdeel een specifiek aanbod, of specifieke aanpak, te krijgen. Als dat 

zo specifiek is dat het niet in het groepsplan beschreven kan worden, 

wordt een individueel handelingsplan (HGPD) opgesteld. Het 

handelingsplan vormt daarmee een verbijzondering van het groepsplan.  

Stappenplan 

 Stap 1: Verzamelen van leerlingengegevens.  

 Stap 2: Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: 

Leerlingen die zich niet conform de prognose ontwikkelen.  

 Stap 3: Tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen. 

 Stap 4: Clusteren van leerlingen met vergelijkbare 

onderwijsbehoeften. 

 Stap 5: Opstellen van groepsplannen. 

 Stap 6: Uitvoeren en evalueren van groepsplannen.  

De IB-er begeleidt de leerkracht bij de stappen, leidt leerling 

besprekingen en voert klassenconsultaties en advies gesprekken uit. 

Verder ondersteunt zij de leerkrachten als deze vragen hebben en/of 

werkproblemen ervaren.  
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Wij streven ernaar om iedere leerling de zorg te geven die het nodig 

heeft. Wanneer tijdens de leerlingenbespreking of eerder blijkt dat er 

kinderen met problemen zijn, wordt er extra naar gekeken. De leerkracht 

of de intern begeleider doet dan verder onderzoek. Dit kan bestaan uit 

het afnemen van toetsen en het doen van observaties in de groep. Na 

het onderzoek worden de resultaten besproken met de groepsleerkracht 

en er wordt, indien nodig, een handelingsplan opgesteld. Het plan wordt 

zo opgesteld dat het in de groep uitvoerbaar is. Ook de ouders worden 

op de hoogte gebracht.  

Als de problemen complex zijn, worden ze besproken met de 

orthopedagoge van de onderwijsbegeleidingsdienst. In enkele gevallen 

kan er ondersteuning komen vanuit de speciale scholen. Ook kan er 

verwezen worden naar hulpverlenende instanties en/of het 

Ondersteuningsloket. Voor het doorgeven van onderzoeksgegevens aan 

andere onderwijs- en/of hulpinstanties wordt aan ouders om schriftelijke 

toestemming gevraagd. 

4 Afspraken over 

versnellen en 

doubleren 

Procedure versnellen 
Voorstel criteria voor versnelde doorstroming naar een hogere groep: 

1. De leerling moet op de volgende CITO-toetsen minimaal één jaar 
voorsprong scoren t.o.v. het toetsmoment behorende bij de 
groep waarin de leerling op dat moment zit. Deze voorsprong is 
af te lezen op het CITO LOVS alternatief leerlingrapport. 

 Begrijpend lezen 

 Rekenen 

 Technisch lezen 

 Woordenschat 

 Spelling 
2. Voor kleuters die versneld doorstromen naar groep 3 gelden de 

volgende criteria: 
a. De leerling scoort op de toetsen Rekenen en Taal voor 

Kleuters op het toetsmoment behorende bij groep 1 
minimaal een I.  

b. De leerling kan analyseren en synthetiseren. 
c. De leerling kan een voorleesverhaal navertellen zonder 

gebruik te maken van illustraties. 
d. De leerling kan begin- en eindrijm toepassen. 
e. De leerling kent minimaal 15 letters. 
f. De leerling kan bekende woorden ontsleutelen. 
g. De leerling kan nieuwe woorden met bekende letters 

ontsleutelen. 
h. De leerling kent de cijfers 1 t/m 10 en kent de hieraan 

gekoppelde hoeveelheid. 
3. Op sociaal-emotioneel vlak en taakwerkhouding: 

 De leerling heeft een goede inzet voor het schoolwerk. 

 De leerling heeft vertrouwen dat hij het schoolwerk aankan. 
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 Als blijkt dat een leerling ondanks de mogelijkheden in en buiten 
de groep onvoldoende uitgedaagd kan worden of zich sociaal 
emotioneel niet prettig voelt in de groep dan zal de optie 
versneld doorstromen (een klas overslaan) worden bekeken.  

 
De specifieke aandacht is voor kinderen die onvoldoende uitdaging 
vinden in de aangeboden basisleerstof. Het gaat om kinderen met een 
aangetoonde zeer hoge intelligentie of een hoge begaafdheid. De school 
is in principe geen voorstander van het overslaan van groepen. De IB-er 
bereidt samen met de leerkracht een advies voor en voert overleg met 
ouders. De uiteindelijke beslissing hierover ligt bij de schoolleiding. 

 
Procedure zittenblijven 
In principe streven we op de Heggerank naar een doorgaande lijn in de 
ontwikkeling. Doubleren is daarom een uitzonderlijke stap binnen onze 
zorg. In feite betekent doubleren, dat voorzien wordt dat dit kind de stof 
van het huidige of volgende leerjaar niet binnen de reguliere tijd zal 
kunnen verwerken of dat het kind op sociaal emotioneel gebied niet 
meekan met zijn/haar leeftijdgenoten. De ouders worden hierover tijdig 
geïnformeerd en ook hun mening wordt in de besluitvorming 
meegenomen om uiteindelijk tot de juiste beslissing te komen in het 
belang van het kind. 
 

5 

 

Samenwerking met 

externe instanties 

Een school staat niet op zichzelf, maar werkt nauw samen met diverse 
instanties zoals GGD, Onderwijsbegeleidingsdienst,  Kinderopvang, 
politie, Voortgezet Onderwijs enzovoort. Samenwerking met deze 
educatieve partners is een krachtig middel om de ontwikkeling van 
kinderen te volgen en te stimuleren.  

Onze visie op die samenwerking luidt als volgt: 

 De samenwerking richt zich op het versterken van 
ontwikkelingskansen van kinderen op alle gebieden.  

 Met de educatieve partners realiseren we een leer- en 
leefomgeving die uitdagend en ondersteunend is voor de 
ontwikkeling van kinderen.  

 Samen met anderen realiseren we een doorgaande lijn in school, 
opvang en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast zorgen we voor 
de doorgaande lijn in de koppeling van onderwijs, opvang en zorg 

 Opvoedingsproblemen bij kinderen worden teruggedrongen door 
preventie en afstemming. Verwijzing Team Toegang van de 
gemeente met gezinscoach. 

 Op onze school worden kansen van kinderen vergroot door 
tijdige signalering en bestrijding van ontwikkelingsachterstanden.  

 Samen met educatieve partners bereiden we kinderen van 0-18 
jaar voor op maatschappelijke deelname en goed burgerschap.  
 

De school heeft de mogelijkheid om educatieve partners in te schakelen 

om de zorg en begeleiding van kinderen zo goed mogelijk vorm te geven. 

Aan ouders wordt vooraf om toestemming gevraagd als het gaat om 
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 Aspect  Zichtbare kenmerken 

onderzoek of observatie van hun kind. Ouders hebben zelf ook de 

mogelijkheid om externe hulp in te schakelen, voor bijvoorbeeld vragen 

of begeleiding rondom de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. We 

raden ouders aan om dit met de school te bespreken, zodat er 

afstemming plaatsvindt tussen school, thuis en eventuele externen. Ten 

aanzien van signalering, diagnostisering en advisering door derden, zijnde 

niet aan onze school verbonden deskundigen, hebben alle scholen 

binnen Lijn 83 de volgende afspraken gemaakt: 

- De extern deskundige moet geregistreerd zijn bij een 

beroepsvereniging van psychologen en/of orthopedagogen. 

- De extern deskundige moet over voldoende expertise beschikken 

ten aanzien van het onderwijskundig en opvoedkundig handelen 

en deze expertise moet aantoonbaar zijn. 

- Het moet gaan om breder psychologisch onderzoek waarbij naar 

het hele kind gekeken wordt en niet alleen intelligentie 

vastgesteld wordt. 

- Het onderzoek vindt plaats in belang van het kind en dient daar 

ook op gericht te zijn. 

- De school is alleen dan bereid het advies van een extern 

deskundige op te volgen indien deze naast gegevens bij de 

ouders ook pedagogische/didactische gegevens bij de school 

heeft ingewonnen en deze terug te vinden zijn in het verslag 

en/of adviesrapport. 

- Bij het advies wordt mede rekening gehouden met de 

mogelijkheden binnen de school en de onderwijskundige en 

pedagogische aansluiting. 

- De extern deskundige moet bereid zijn om het adviesrapport 

mondeling op school te komen toelichten en eventueel direct 

handvatten voor de praktijk te geven. 

- De kosten van een dergelijke procedure worden niet door de 

school vergoed tenzij het initiatief voor het onderzoek en advies 

vanuit de school (met instemming van de directie) is genomen. 

 

6 Ouders betrekken bij  

de ontwikkeling van 

hun kind 

Het kind verder helpen in zijn ontwikkeling kan alleen wanneer ouders en 

school samen zorg dragen en samenwerken als opvoeders voor  het kind. 

Wij betrekken ouders daar waar mogelijk in het (zorg) proces.  

*) normindicator inspectie 
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4.4 Ouderbeleid 

 

De inrichting van ons ouderbeleid 

Ouders geven in vertrouwen het onderwijs en een deel van de opvoeding uit handen aan de 

basisschool. Goede communicatie en goed contact met ouders is essentieel, in het belang van de 

kinderen en van de onderlinge relatie. Samen staan we voor de ontwikkeling van het kind. Ouders 

zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de 

ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij 

goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 

 

Ouders 

informeren over 

schoolbeleid en 

schoolactiviteiten 

 de schoolgids 

 de website van de school: www.deheggerank.nl  

 de jaarkalender met een overzicht van de activiteiten gedurende 
het schooljaar 

 de INFO nieuwsbrief, die elke maand uitkomt 

 E-mailberichten van de groepsleerkrachten 

 de informatieavonden per groep voor alle ouders aan het begin 
van elk schooljaar  

 overleg met de MR 

 overleg met de Ouderraad 

2 

Ouders 

betrekken bij 

schoolactiviteiten 

Ouders worden algemeen geïnformeerd via bovenstaande middelen. 

Daarnaast zijn er in alle groepen contactouders aangesteld, voor het 

mee-organiseren van allerlei  groeps- en schoolactiviteiten. Ook zijn er 

diverse werkgroepen op school zoals onder ander  de 

computerbegeleiders, de pluismoeders, de biebouders, de natuurouders.  

3 

 

Ouders 

betrekken bij 

schoolbeleid 

Twee personeelsleden zijn contactpersoon tussen de school en de 

Ouderraad om ouders te informeren over de school. De Ouderraad wordt 

ingezet als klankbord en uitgenodigd deel te nemen in operationele 

werkgroepen.  

Twee personeelsleden hebben zitting in de MR , de directie zit  bij enkele 

vergaderingen om toelichting te geven op het schoolbeleid. De MR heeft 

instemming- en adviesrecht.  

Alle ouders worden via de nieuwsbrief en schoolgids geïnformeerd over 

het schoolbeleid en de schoolplannen. Indien wenselijk wordt er een 

enquête en of  informatieavond georganiseerd om input van ouders te 

krijgen en ouders te betrekken bij het schoolbeleid.  

4 

 

Wederzijdse 

verwachtingen 

van ouders en 

school uitspreken 

Afspraken staan in de schoolgids en aan het begin van het schooljaar is er 

een informatieavond waarin afspraken worden uitgesproken. 

Wat verwachten wij van ouders? 

 Ouders blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor het 
gedrag van hun kind  

http://www.deheggerank.nl/
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 Aspect Zichtbare kenmerken 

 Het is van groot belang dat ouders de visie van de school 
respecteren. 

 De ouders accepteren de verantwoordelijkheid van de school 
ten aanzien van de begeleiding van het leerproces en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. 

 De ouders respecteren de visie met betrekking tot de normen 
en waarden die op school worden gehanteerd betreffende 
omgangsvormen, gedrag, straffen en belonen. 

 Ouders zijn betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en 
tonen belangstelling. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen 
ouders en school betreffende de vorderingen van het 
onderwijsleerproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van het kind. De ouders nemen deel aan de oudergesprekken 
als zij hiertoe door de leerkrachten of directie worden 
uitgenodigd. 

 Wanneer ouders behoefte hebben aan overleg met de 
leerkracht of de directie kan hiervoor een afspraak worden 
gemaakt. Waar nodig wordt een verslag gemaakt dat door 
ouders ter bevestiging wordt ondertekend. 

 Ouders wiens kind extra begeleiding krijgt, kunnen afhankelijk 
van de problematiek, voor een gesprek uitgenodigd worden 
door de leerkracht en de Interne Begeleider van de school. 

Ouders bespreken eventuele problemen betreffende de school met de 

hiervoor aangewezen personen binnen de school: leerkrachten, directie, 

leden van de medezeggenschapsraad/oudervereniging of de interne 

contactpersoon.  

5 

 

Ouders 

betrekken bij de 

ontwikkeling van 

hun kind 

Ouders worden goed op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van 
hun kind. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de groepsleerkracht. 
Er zijn jaarlijkse oudergesprekken: 

 in november het welbevindengesprek en bij kleuters na zes 
weken van plaatsing 

 in februari het driehoekgesprek tussen leerling-ouder en 
leerkracht naar aanleiding van het portfolio en rapport 

 in juni op uitnodiging na aanleiding van het eindrapport  
De leerkracht informeert de ouders: 

 als hun kind voor de eerste keer binnen het zorgsysteem wordt 
gebracht  

 over diagnostische onderzoeksresultaten 

 over een HGPD (niveau 3-4) dat gestart wordt 

 over de evaluatie van het bovengenoemde handelingsplan  

 als hun kind uit het zorgsysteem wordt gehaald 

 als hun kind besproken wordt in de BCO-consultatie, na 
schriftelijke toestemming 

De leerkracht nodigt de ouders van zorgleerlingen tussentijds uit voor 

een gesprek en voor elke rapportbespreking.  
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4.5 Personeelsbeleid 

 

De inrichting van ons personeelsbeleid 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 

Professionele 

cultuur  

Medewerkers onderschrijven actief de kernwaarden van de Stichting 

Lijn 83 primair onderwijs, te weten: 

o Eigenaarschap in verbinding 

o Vakmanschap en ambitie 

o Vertrouwen en optimisme 

Op de Heggerank heerst een professionele cultuur, waarbinnen leren 

van en met elkaar centraal staat met als doel adequate attitudes en 

vaardigheden te behouden en te ontwikkelen. Dit gebeurt onder 

andere door scholing op team en individueel niveau en door collegiale 

consultaties. Tijdens vergaderingen worden coöperatieve werkvormen 

ingezet, zodat er sprake is van gelijke deelname, individuele 

aansprakelijkheid, positieve wederzijdse afhankelijkheid en simultane 

interactie.  

2 

Professioneel 

leiderschap  

De directeur van de Heggerank is geregistreerd als Registerdirecteur 

Onderwijs (RDO). Continu blijven werken aan professionaliteit is een 

voorwaarde om als schoolleider het werk goed te blijven doen. Er 

vindt scholing plaats op de professionaliseringsthema’s zoals: inzichten 

in opbrengstgericht werken, toekomstgericht onderwijs, persoonlijk 

leiderschap, leiding geven aan verandering, zodat er over vier jaar een 

herregistratie mogelijk is.  

 

3 

Besluitvorming Door het gesprek met elkaar aan te gaan vindt besluitvorming zoveel 

mogelijk plaats via het principe van consensus. Indien dit niet haalbaar 

is, wordt er gestemd.  

4 

Professionalisering  De medewerker ontwikkelt zich vanuit het niveau van zijn 

beginsituatie: van startbekwaam naar basisbekwaam, van 

basisbekwaam naar vakbekwaam en van vakbekwaam naar verdieping 

en verbreding. Er worden afspraken over professionalisering op 

teamniveau en op individueel niveau gemaakt en studiedagen  worden 

vastgelegd. Het leren van en met elkaar is een doorlopend proces op 

de werkvloer tijdens intervisie en consultatie. 

 

5 

Gesprekscyclus  De persoonlijke vakbekwaamheden worden binnen de gesprekscyclus 

besproken. Na bespreking en vaststelling van de te ontwikkelen 

vakbekwaamheden stelt iedere medewerker zelf een persoonlijk 

ontwikkelingsplan op (POP). Dit persoonlijk ontwikkelingsplan wordt 

besproken met de leidinggevende en, al dan niet aangepast (aan de 
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 Aspect Zichtbare kenmerken 

schoolontwikkeling) en vervolgens vastgesteld. 

Het doel van de gesprekscyclus is aan de hand van de gestelde 

verwachtingen reflecteren op wat de medewerker heeft gedaan en 

hoe hij/zij verder gaat.  De inhoud van de gesprekken is gericht op het 

uitspreken van verwachtingen en wat de medewerker nodig heeft om 

aan deze verwachtingen te voldoen en hoe hij kan groeien in zijn vak. 

De gesprekscyclus geldt voor alle functies binnen de stichting. De 

directie voert jaarlijks een functioneringsgesprek waarbij  het  POP 

centraal staat. De directie voert een beoordelingsgesprek binnen de 

gesprekscyclus en bij de overgang van tijdelijk naar vast en van LA naar 

LB benoeming of van twee jaar. 

6 

Begeleiding 

nieuwe (jonge) 

leerkrachten 

Nieuwe leerkrachten worden begeleid door de bouwcoördinator, IB-er  

en/of directeur op schoolse zaken. De duo-collega begeleidt de  

nieuwe leerkracht in de klas om zaken onderling af te stemmen.  

7 

Wet op de 

Beroepen in het 

onderwijs (Bio) 

 

 

De beroepsgroep heeft bekwaamheidseisen voor leraren opgesteld. In 

totaal moet een leraar aan zeven bekwaamheidseisen voldoen: 

interpersoonlijk competent, pedagogisch competent, vakinhoudelijk 

en didactisch competent, organisatorisch competent, competent in 

het samenwerken met collega’s, competent in het samenwerken met 

de omgeving, competent in reflectie en ontwikkeling.  

De eisen sluiten aan op de verschillende rollen die leraren hebben. 

Maar ook op situaties waar ze mee te maken kunnen krijgen. Nieuwe 

bekwaamheidseisen treden per 1 augustus 2017 in werking.   

 

  

https://www.onderwijscooperatie.nl/activiteiten/bekwaamheid/bekwaamheidseisen-2006/
https://www.onderwijscooperatie.nl/activiteiten/bekwaamheid/bekwaamheidseisen/
https://www.onderwijscooperatie.nl/activiteiten/bekwaamheid/bekwaamheidseisen/
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4.6. Veiligheidsbeleid en Onderzoeken 

 

De inrichting van ons Arbo- en Veiligheidsbeleid  

KLIMAAT EN VEILIGHEID 
De Inspectie hanteert in het nieuwe inspectiekader een standaard die het schoolklimaat en de 

veiligheid op school bevat. Scholen van Lijn 83 richten hun beleid hierop in en stemmen hun 

activiteiten erop af.   

STANDAARD  SCHOOLKLIMAAT 
De school kent een ambitieus en stimulerend klimaat. 
De schoolleiding en de leraren creëren een stimulerend en ambitieus pedagogisch klimaat. Er zijn 

duidelijke regels en een voorspelbaar en betrouwbaar positief klimaat waarin afspraken nagekomen 

worden. Schoolleiding en leraren kennen een focus op persoonlijke ontwikkeling en leren, waarin alle 

leerlingen gezien worden en zich betrokken voelen bij de schoolgemeenschap. Het schoolklimaat is 

ondersteunend voor de cognitieve en sociale ontwikkeling. 

STANDAARD VEILIGHEID 
Schoolleiding en leraren waarborgen een veilige, respectvolle en betrokken omgeving voor leerlingen 
en leraren. 
Schoolleiding en leraren waarborgen de veiligheid van de school en zijn omgeving voor alle leerlingen 

en het personeel. Leerlingen, leraren, schoolleiding en overig personeel gaan respectvol en 

betrokken met elkaar om. De leraren leren leerlingen sociale vaardigheden aan en tonen 

voorbeeldgedrag. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en 

treden zo nodig snel en adequaat op. De school heeft daarvoor een veiligheidsbeleid gericht op het 

voorkomen, registreren, afhandelen en evalueren van incidenten. Het beleid voorziet ook in een 

regelmatige meting van de veiligheidsbeleving van de leerlingen, en het personeel. De school heeft 

een vertrouwenspersoon. Alle betrokkenen kennen dit beleid. 

Sinds 1 augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school van kracht. De wet regelt een vast 

aanspreekpunt voor leerlingen en ouders die te maken krijgen met pesten en om wat voor reden dan 

ook niet terecht kunnen bij hun leerkracht.  

Daarnaast regelt de Wet de taak van coördinator anti-pestbeleid. De coördinator geeft 

beleidsadviezen naar aanleiding van de afhandeling van de klachten en fungeert als klankbord naar 

collega’s die vragen kunnen hebben over pesten en de aanpak daarvan. Binnen de scholen van Lijn 83 

wordt de taak van aanspreekpunt belegd bij de interne vertrouwenspersoon (IC) en de taak van 

coördinator bij de schooldirecteur.  

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 Veiligheidsbeleving 

leerlingen 

Leerlingen scoren dit onderdeel met “tevreden” op de 

tevredenheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd. Om de sociaal-

emotionele ontwikkeling te volgen en te meten of leerlingen zich 

veilig voelen op school gebruiken we het registratie instrument 

Viseon van CITO.   

2 Veiligheidsbeleving Teamleden scoren dit onderdeel met “tevreden” op de 
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 Aspect Zichtbare kenmerken 

personeel  tevredenheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd. Ook uit de RI&E 

(februari 2016) blijkt dat leerkrachten zich veilig voelen op school. 

3 Veiligheidsbeleving 

ouders 

Ouders scoren dit onderdeel met “tevreden” op de 

tevredenheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd.  Door het werken 

met een registratie instrument en de structurele aanpak voor sociaal 

emotionele ontwikkeling werken we continu  aan verbeteren 

4 Inzicht in incidenten Alle medewerkers melden klachten met betrekking tot agressie en 

geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie bij de directeur 

en/of interne vertrouwenspersoon. Er is een brievenbus voor 

anonieme meldingen. De directeur meldt ernstige ongevallen aan de 

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er is een logboek voor 

incidenten. 

5 

 

Beleid ter voorkomen van 

incidenten in-rond school 

In het veiligheidsplan staat het beleid ter voorkoming van incidenten 

omschreven.   

6 

 

Leerlingen gaan op een 

respectvolle manier met 

elkaar om 

Respect is een van onze kernwaarden .  Van groep 1 t/m 8 wordt er 

gewerkt met de sociaal emotionele methode Goed Gedaan en voor 

burgerschap met de methode De Deugdenboom.  Hiermee leren  we 

kinderen preventief gewenst gedrag en vaardigheden aan. 

Leerlingen stellen bij aanvang van het schooljaar regels en 

gedragsdoelen op . Deze zijn zichtbaar op het databord en worden 

ingezet om te reflecteren. 

7 Omgaan met ingrijpende 

gebeurtenissen 

Er zijn op school en binnen de stichting diverse protocollen 

ontwikkeld, die ons helpen om op een goede manier om te gaan met 

ingrijpende gebeurtenissen, zoals langdurig zieken en dood en rouw. 

8 Fysieke veiligheid Er zijn voldoende geschoolde bedrijfshulpverleners (BHV-ers) op 

school. Er is een ontruimingsplan en veiligheidsplan, waarin 

omschreven staat hoe te handelen bij calamiteiten. Er worden 

regelmatig ontruimingsoefeningen uitgevoerd 

Teamleden zijn, voor zover nodig, op de hoogte van specifieke 

gezondheidsaspecten van collega’s en leerlingen (bv allergieën, 

diabetes, epilepsie). Deze gegevens staan ook in het  klassenlogboek 

9 Contact met externe 

instanties in kader van 

Veiligheid 

Er worden jaarlijkse controles uitgevoerd om de brandveiligheid, 

brandmeldinstallaties, het schoolgebouw en de speeltoestellen te 

controleren. De BHV-ers volgen nascholing bij een erkend bedrijf. De 

ARBO-coördinator neemt deel aan het overleg op stichtings-niveau, 

koppelt de afspraken terug en maakt actieplannen op schoolniveau.   
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Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen, teamleden 

Na de fusie is in oktober 2015 vanuit Stichting Lijn 83 primair onderwijs een tevredenheidsonderzoek 

uitgezet als nulmeting onder ouders, leerlingen en leerkrachten. Het tevredenheidsonderzoek 2015 

bestaat uit stellingen die op een schaal van 1 tot 5 worden beoordeeld. Hoe lager de score, hoe 

minder tevredenheid op dat onderdeel. Binnen de stichting is de volgende normering vastgesteld: 

Stichtingsniveau gemiddelde score tussen 1.00 tot 3,00 Ontevreden 

 3,00 tot 3,75 Enigszins tevreden 

 3,75 tot 4,50 Tevreden 

 4,50 tot 5,00 Zeer tevreden 
 

Tevredenheidsonderzoek  BS De Heggerank 2015  
DE HEGGERANK 2015 LEERLINGEN gr 5-8 OUDERS MEDEWERKERS 

Aantal respondenten 79 (83) 35 (96) 9 (11) 

Rapportcijfer (1-10) 7,87 7,37 gemiddeld  4,50  (1-5) 

  

Ouders (35) Gemiddelde score Waardering 

Kwaliteitszorg 3,72 Enigszins tevreden 

Aanbod 4,11 Tevreden 

Tijd 4,24 Tevreden 

Pedagogisch handelen 3,98 Tevreden 

Didactisch handelen 3,99 Tevreden 

Afstemming 4,18 Tevreden 

Actieve en zelfstandige rol van de leerling 4,14 Tevreden 

Schoolklimaat 3,83 Tevreden 

Zorg en begeleiding 3,82 Tevreden 

(Sociale) veiligheid 3,75 Tevreden 

Directie 3,75 Tevreden 

Rapportcijfer voor de school 7,37 0-10 

 
Team (9) Gemiddelde score Waardering 

Kwaliteitszorg 4,44 Tevreden 

Leerstofaanbod 4,40 Tevreden 

Leertijd 4,57 Zeer tevreden 

Pedagogisch handelen 4,48 Tevreden 

Didactisch handelen 4,39 Tevreden 

Schoolklimaat 4,59 Zeer tevreden 

Zorg en begeleiding 4,26 Tevreden 

Integraal personeelsbeleid 4,30 Tevreden 

Sociale veiligheid 4,46 Tevreden 

Incidenten 4,79 Zeer tevreden 

Rapportcijfer n.v.t. gemiddelde score 4,50 0-5  

 
Leerlingen (79) Gemiddelde score Waardering 

Kwaliteitszorg 3,59 Enigszins tevreden 

Aanbod 3,82 Tevreden 

Tijd 3,73 Enigszins tevreden  

Pedagogisch handelen 3,97 Tevreden 

Didactisch handelen 3,65 Enigszins tevreden  

Schoolklimaat 3,82 Tevreden 

Zorg en begeleiding 3,77 Tevreden 

Sociale veiligheid 4,21 Tevreden 

Incidenten 4,41 Tevreden 

Rapportcijfer voor de school 7,87 1-10 
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SWOT analyseonderzoek  

Kansen en Bedreigingen 
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen 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. 

DE HEGGERANK KANSEN 
Welke trends en ontwikkelingen  

komen op ons af? 

BEDREIGINGEN 
Wat voelen we als bedreiging  

in het onderwijs? 
SCHOOL 
GROOTTE 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor  
de leerlingen / Combinatieklassen 

Krimp leerlingenaantal, samengestelde 
groepen / Perspectief geen nieuwbouw 

CULTUUR Professionele leergemeenschap 
Acceptatie multiculturele samenleving 

Familiecultuur  
Dorpscultuur 

ROL OUDERS Ouderbetrokkenheid  
Inspraak 

Lage drempel rol ouders 
Verwachtingscultuur  

ROL LEERKRACHT 
 

Van instruerende,  naar coachende rol 
Communicatie/ Verantwoording derden 

Routines  
Inspraak omgeving/ Tijdsaspect 

PERSONEEL Verantwoordelijkheid/ Ambitie  
Parttimewerk-Verjonging medewerkers 

Ziekteverzuim en vervangingen 
Werkdruk / Krimp 

PERSONEEL 
OPBOUW 

Begeleiden nieuwe leerkrachten/Innovatie 
door input verjonging / Mobiliteit 

Vergrijzing, wegvloeien van ervaring 
Mobiliteit onrust door gewissel 

INNOVATIE 
ONDERWIJS 

ICT Leermiddelen Opbrengstgericht 
werken/ Passend en adaptief onderwijs  
Transparantie het kind zien  

Tempo van de ontwikkelingen/ Kosten 
Veelheid dwingt tot keuzes 
Opvoedkundige taken komen op ons af  

ZORG 
BEGELEIDING 
 

Beleid zorgstructuur naleven 
Uitdaging zien in Passend Onderwijs op 
maat/ Zorgarrangement/ Specialiseren 

IB-er taak van een persoon 
Passend Onderwijs leerkrachten met 
handelingsverlegenheid bij bv. gedrag  

MANAGEMENT 
TEAM 
 

Geschoold management mede 
verantwoordelijk  voor uitvoering en 
onderwijs inhoud / LB functies  

Overbelasting  veel taken en 
verantwoordelijkheden naast lesgeven 
 

SCHOOLGEBOUW School is verbouwd, ruimtes benutten 
Overzichtelijke rustige uitstraling. Verhuur 
aan derden, samenwerking en inkomsten  

Verhuur aan derden onrust, naleven van 
de afspraken en organisatie. 
Schoolplein bestrating e.d. 

ICT-
ONTWIKKELING 
 

Effect en efficiency grenzeloze 
mogelijkheden binnen de school  
Inzet van hardware en software 
Communicatie en social-media 
mogelijkheden 

Kosten software en ICT middelen, 
Snelheid ontwikkelingen  
Overvragen van leerkrachten 
Kennis technologie en vaardigheden  
Sociale veiligheid kinderen  

COMMISSIES 
VERBETERTEAMS 

Eigen inbreng en verantwoordelijkheid. 
Zelfstandigheid/ Talenten benutten  

Kwantiteit / Werkdruk  
Beperkt specialisme  

BUREAUCRATIE Transparantie; goede doorgaande lijn  
Verantwoording resultaten  
Documenten voor verslaglegging 

Doorschieten in papiermassa, 
verantwoording en protocollen 

SCHOOLTIJDEN Gelijke dagen model  geeft rust 
Leerkrachten ruimte voor taken en 
overleg. Samenwerking verenigingen 
Werkgelegenheid voor ouders 

Concentratieboog voor leerkrachten  en 
leerlingen-langere lesdag 
Pauzeregeling personeel 
 

TAAL 
ONTWIKKELING 

Overheersende plaats van taal in leer en 
vormingsgebieden/ Social media inzetten 

Matig taalmilieu 
Social media en taalgebruik 

VLUCHTELINGEN 
 

Sociaal emotionele verbreding -verrijking 
Samenwerking culturen/ Leerlingenaantal 

Taalbarrière. Taakverzwaring onderwijs 
in het algemeen. Weerstand populatie 

BREDE SCHOOL 
 

Samenwerking, verbinding met dorp en 
verenigingen 

Maatschappelijke verwachtingen 
Groei en snelheid 
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Sterkte- en Zwakteanalyse 

DE HEGGERANK STERKTE 
Waar zijn we goed in? 

ZWAKTE 
Wat kost ons moeite? 

 
KWALITEITSZORG  Goed zicht op kwaliteitsbewaking-meting 

Opbrengstgericht werken 
PDCA Planmatig en cyclisch denken 
Werken met groepsplannen 
Schriftelijke verslaglegging groepsniveau 
Overdrachten intern-extern 

Meer collegiale consultaties intern 
organiseren 
Scholing in specialismen op individueel 
niveau 
Geen specialist in taal 

ONDERWIJS  
EN LEREN 

Visueel en doelgericht / Doorgaande 
leerlijnen met behulp van de methoden 
Structuur didactische aanpak en analyse/ 
Lessencircuit / Burgerschap en excursies  

Loslaten van methoden, denken in 
leerlijnen  
Keuzes maken in hoeveelheid 
Vasthouden aan oude gewoonten  

PERSONEEL TEAM 
 

Betrokken, samenwerkend en 
professioneel team/ Begeleiding start- en 
basis bekwaam personeel  
Scholing: Master Gedragsspecialisme, 
SoVa trainer en Bewegingsonderwijs  

Rol leerkracht vraagt verandering in 
gedrag en  attitude.  
Gedrag kinderen tijdens vrije momenten 
Te kleine WTF Teamsamenstelling 

LEERKRACHT 
VAARDIGHEDEN  

Pedagogisch optimisme  
Goed klassenmanagement  
Lessen met duidelijke structuur 
Zelfstandig werken met weektaak 
Coöperatief werken en talenten benutten 

Routines loslaten 
Mentale instelling 
Deskundigheidsbevordering te breed 
Zakelijke verslaglegging  
Ontwikkelen zelfsturende teams 

RESULTAAT Opbrengstgericht werken 
Werken met data en doelen  
Trend- en diepteanalyse en toetsen 
koppelen aan de groepsplannen 
Voorbereiding les /structurele consultatie 

Oog voor proces 
Controle, macht van de cijfers 
Verantwoordingscultuur 
Opbrengst vasthouden 
Zelfreflectie 

INNOVATIE 
AMBITIE 

Team staat open voor vernieuwing, 
pedagogische en didactische aanpak 
Draagvlak bij onderwijsconcept 
Schoolbreed gebruik maken van ICT  

Afwachtende houding 
Werkdruk  
Snelheid 

CULTUUR Kennis doorgeven binnen het team en 
ondersteunen/ Respect en oog voor elkaar  
Feedback geven/ Groei naar professionele 
cultuur/ Van leider naar begeleider 

Omslag werk- en tijdsdruk 
Zelfreflectie 

SOCIAAL 
EMOTIONELE 
VORMING 

Methode en aandacht voor burgerschap 
geïntegreerd binnen het aanbod. Sociaal 
emotioneel gedrag leerling volgen. 

Veelheid op bord van de basisschool 
Keuzes maken 
Tolerantie 

LEERLINGZORG Gestructureerde zorgstinrichting/ SoVa-
Bof aanbod/ Handelingsgericht werken,  
Administratie gezamenlijke aanpak  
Leerlingenbespreking met intervisie 

Preventief signaleren van zorgleerlingen. 
Opstellen van ontwikkelperspectieven 
Hoogbegaafden aanbod 
Weg naar ondersteuningszorgloket 

METHODEN Werken met nieuwste methoden, 
techniek en Engels  

Commercie-financiële positie verandert 
Kosten in verhouding met krimp 

ICT ICT inzet: digibord- hardware- software 
Invoer CITO leerlingvolgsysteem  
Werken met Eduscope 

Inzet software oppervlakkig 
Snelheid technologie  
Keuzes maken binnen software 

SCHOOLKLIMAAT Positieve benadering, respect 
Toegankelijkheid, warme veilige sfeer, 
communicatie en samenwerking ouders 

Zelfevaluatie, Timemanagement  
Verantwoording lager in de organisatie 
dragen 
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Risico Inventarisatie en Evaluatieonderzoek 

 

Vanuit de ARBO-meester vindt er een keer in de vier jaar een Risico Inventarisatie en 

evaluatieonderzoek (RI&E) plaats. Op de Heggerank is dit ARBO onderzoek in schooljaar 2015-2016 

uitgevoerd en in april 2016 afgerond.  

De volgende onderdelen bestaan uit een reeks aandachtspunten en worden beoordeeld in de 

rapportage op: in orde of aandacht nodig. 

1. Algemeen achtergrondinformatie school 

2. Quickscan welzijn personeel 

3. Algemene verplichtingen Arbowet 

4. Personeel en gezondheid 

5. Agressie- en geweld-PSA beleid (Psycho- sociale arbeidsbelasting) 

6. Veiligheid en gezondheid schoolgebouw 

7. Brandpreventie en bedrijfshulpverlening 

Zie document:  “Risico Inventarisatie & Evaluatie” 

Inspectie onderzoek 

 

In het kader van het vierjaarlijkse inspectiebezoek is op De Heggerank op 13 december 2013 een 

onderzoek door de inspectie van onderwijs uitgevoerd.  In het beoordelingsrapport staan de 

bevindingen beschreven ten aanzien van opbrengsten, begeleiding, zorg, kwaliteitszorg en wet- en 

regelgeving. Door de onderwijsinspectie is per 30 januari 2014 het toezichtarrangement toegekend: 

basisarrangement. 
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Zie document:  “Inspectierapport periodiek kwaliteitsonderzoek” 
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5 HOE STAAN WE ERVOOR? 

Leerkrachten 

Leerkrachten zijn tevreden over de huidige stand van zaken op de Heggerank. De ingezette koers 

rondom Continu Verbeteren, de verjonging binnen het team, de verbouwing, het gelijke dagen 

model en de ICT impuls hebben het team een enorme positieve boost gegeven. Het zijn kansen om 

op een nog mooiere weg verder te gaan met de ontwikkeling van de school.  

Met name met ICT als voertuig om op een nieuwe manier onderwijs te geven en tegemoet te komen 

aan verschillen tussen leerlingen. De weg naar gepersonaliseerd leren wordt omarmd. Hierdoor kan 

inhoud gegeven worden aan de uitdagingen die de school op dit moment heeft en tegemoet 

gekomen worden aan de vragen van huidige kinderen. 

De basis is op orde. Dit vraagt veel van de leerkrachten. Echter het werkplezier, de waardering die 

breed ontvangen wordt en de resultaten zijn daarin een belangrijke motivatie. 

Ouders 

Ouders zijn tevreden over de school zoals blijkt uit de oudertevredenheidspeiling, maar ook uit de 

feedback van de medezeggenschapsraad. In het gesprek met de medezeggenschapsraad over 

toekomstige ontwikkelingen in de komende vier jaar wordt duidelijk aangegeven dat de school zich 

goed ontwikkelt en dat zij deze ontwikkeling graag voorgezet zien. Daarnaast vindt men het 

belangrijk dat kinderen zowel qua leren als qua mens-zijn voorbereid worden op de vragen van de 

21e eeuw. We benoemen daarbij belangrijke begrippen die we uitwerken in het nieuwe schoolplan:  

 Culturele vorming en persoonlijkheidsontwikkeling: oog voor de wereld om je heen, over 

grenzen kijken en burgerschap 

 Ieder kind moet  zijn talent kunnen benutten 

 Plezier in leren 

 Basisvakken zijn en blijven belangrijk (begrijpend lezen!) 

 ICT als middel en  ICT-geletterdheid 

 Samenwerken en coöperatieve werkvormen 

 Ouderbetrokkenheid vergroten  

 Passend onderwijs en zorgstructuur 

 Techniek en de onderzoekende houding 

 Engels continueren 

 

5.1 Evaluatie Schoolplan 2011-2015 en Jaarplan 2015-2016 

Terugblik schoolplan 2011-2015  

EVALUATIE SCHOOLPLAN 2011-2015 
 
Tijdens de afgelopen schoolplanperiode is de fusie tussen twee stichtingen gerealiseerd. De 

uitgangspunten zijn op stichtingsniveau vastgesteld en op 1 januari 2015 was Lijn 83 po een feit.  
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Met het onderwijsconcept van Continu Verbeteren heeft de Heggerank de laatste jaren een flinke 

ontwikkeling doorgemaakt. Het vraagt draagvlak, veel betrokkenheid en inzet van de leerkrachten. 

Een aanpak vanuit een positieve benadering, onderzoekende houding  en uitgaan van talenten. 

Essentieel  is het samenwerken en de neuzen dezelfde kant op en te focussen op verbeteren. Deze 

ingeslagen weg biedt met het team volop mogelijkheden en kansen om door te groeien en het 21e 

eeuw leren vorm te geven. Van ons onderwijsconcept is een promotiefilm gemaakt om de Heggerank 

te profileren en we hebben samen met de leerlingen presentaties aan derden gegeven. 

De volgende zaken zijn tijdens de voorgaande schoolplanperiode gerealiseerd en geborgd: 

ELK KIND PASSEND ONDERWIJS 

ONDERWIJSKUNDIGBELEID  

 Iedere groep werkt met een Data-bord en de  PDSA verbetercirkel  

 Leerdoelen worden vastgesteld en gekoppeld  aan groepsplannen 

 Alle leerlingen hebben een portfolio en voeren portfolio-gesprekken  

LEERLIJN 

 De didactische kennis van spelling en strategisch leren lezen bij begrijpend Lezen 

 We reflecteren op onderwijsaanbod en instructievaardigheid van leerkrachten 

 Er is een taalborgingsdocument met spelling en begrijpend lezen afspraken en procedures 

METHODEN (vervanging en invoering) 

 Rekenen Pluspunt 2011 

 Muziek Moet je doen 2011 

 Engels Take it easy gefaseerd digitale methode 2011-2012 

 Studievaardigheden Blits 2012 

 Natuur en Techniek Wijzer door de natuur 2013 

 Fonemisch en Gecijferd bewustzijn Schatkist 2014 

 Geschiedenis Wijzer door de tijd digitale methode 2015 

INSTRUCTIE & WERKVORMEN  

 Coöperatief werken 

 Werken met IGDI model 

 Lessencircuit  

 Werkwinkel (verder uitbreiden tijdens nieuwe schoolplanperiode) 

ICT ONTWIKKELINGEN 

 Digitaal rapport voor groep 3-8 (2013-2015) en groep 1-2 ( 2015-2016) 

 
Er zijn afspraken vastgelegd en er is samenwerking tot stand gekomen met de volgende partners: 

MEER ONTWIKKELING MET EDUCATIEVE PARTNERS 

ORGANISATORISCH BELEID 

 Samenwerking 1-zorgroute met partners PSZ- BSO-VO (TSO-CJG niet meer actief in school): 

Format ten aanzien van de overdracht-bezoek-format formulieren-terugkoppeling-

gezamenlijke thema’s-wekelijks gebruik speelzaal door PSZ. De buitenschoolse opvang is in 

het gebouw gehuisvest, voor voorschoolse opvang is op dit moment nog te weinig vraag. 

http://www.klasse.pro/continu-verbeteren-in-het-onderwijs.php
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 Samenwerking met omgeving (verenigingen-gemeente)  

Er is doorlopend uitwisseling ten aanzien van expertise en materialen (sport, muziek en 

cultuur). Deze worden ingezet tijdens het lessencircuit en bij jaarlijkse activiteiten. 

OUDERCONTACT 

 Structurele communicatie met ouders over het ontwikkelingsproces van het kind aan de hand 

van CITO LVS, rapport, portfolio en Viseon voor het welbevinden. 

SCHOOLTIJDEN 

 Andere schooltijden zijn ingevoerd in 2013 te weten het Gelijke Dagen model van 8.30 tot 

14.00 uur. Uit enquêtes en evaluaties blijkt een grote tevredenheid.  

 
Teamtrainingen zijn ingericht en hebben geresulteerd in deskundigheidsbevordering en borging: 

PROFESSIONAL ZIJN IN EEN PROFESSIONELE ORGANISATIE 

KWALITEITSBELEID  - TEAMTRAINING  

 Continu Verbeteren stap  1 tot en met stap 6 

PDSA training verbetercirkel en gebruik kwaliteitsinstrumenten 

Teamtraining inrichten en werken met een data-bord   

Gesprekstechniek ten behoeve van de begeleiding bij het leerling-portfolio 

   CITO School zelfevaluatie  

Trendanalyse -analyseren en verbinding leggen met groepsplannen-vergelijken met vorig jaar 

Verdieping in het ontwikkelperspectief onder leiding van de IB-er 

 CITO Begrijpend lezen training ter bevordering van zelfregulerend leren en strategisch lezen  

 Mentortraining coachen PABO stagiaires 

PERSONEELSBELEID 

 IPB Gesprekkencyclus inclusief bekwaamheidsdossier, doorlopend proces koppelen aan 

persoonlijke- en schoolontwikkeling 

 Intervisie om te leren van en met elkaar   

 Reflecteren op eigen handelen bij onderwijsaanbod en feedback geven en ontvangen 

 

ZORGSTRUCTUUR & HOOGBEGAAFDHEID  

 Er is een Schoolondersteuningsprofiel samengesteld  

 Op teamcursus is de cursus hoogbegaafdheid afgerond 

 Kennis van protocol en aanschaf digitaal signaleringsinstrument DHH 

 Realisatie Plusklas  “Brainstormers” met onderwijsaanbod voor hoogbegaafden 

HUISVESTING 
Een grote verbouwing heeft plaatsgevonden in de zomer van 2014. Het betreft de vernieuwing van 

de verwarming, beglazing, verlichting, aulavloer, schilderwerk en klimaatbeheersing. Het gebouw is 

hiermee duurzamer en de inrichting vernieuwd. Voor wat betreft het welvinden van kinderen, 

ouders en personeel in het gebouw is er grote tevredenheid waar te nemen. Het effect van licht, 

ruimte en warmte geeft een rustige uitstraling om goed te kunnen leren. Aandachtspunt blijft de 

waterdrainage op de speelplaats . 
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Terugblik jaarplan 2015-2016  

EVALUATIE JAARPLAN 2015-2016 
BELEID   
Doel  

 Strategisch beleidsplan op stichtingsniveau 

 Schoolplan ontwikkelen op schoolniveau 

Het jaarplan 2015-2016 stond in het teken van borgen van het schoolplan 2011-2015 en van het 

opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar evenals de voortgang van 

het project Continu Verbeteren en de ICT ontwikkelen. 

Evaluatie 
In de directieraad en diverse werkgroepen is er gewerkt aan de realisatie van het strategisch 

beleidsplan van stichting Lijn 83 po. De kernwaarden en de drie pijlers zijn richtinggevend voor ons 

nieuwe schoolplan geweest. Tijdens teambijeenkomsten heeft het team meegedacht en  input 

aangereikt voor het nieuwe schoolplan. 

Conclusie en Borging 
Documenten zijn afgerond. 

ELK KIND PASSEND ONDERWIJS 2015-2016 

CONTINU VERBETEREN  
Doel 

 De pilot door leerling geleid oudergesprek krijgt een vervolg op schoolniveau 

 Verbeterplannen worden op schoolniveau aangepakt volgens de PDSA cirkel 

 Iedere groep vult een data-bord 

 Het werken met en vullen van een eigen portfolio met persoonlijke ontwikkeldoelen 

 Er wordt een start gemaakt met het werken met een Team-bord 

Evaluatie 
Geheel in de doorgaande lijn van ons onderwijsconcept hebben wij een vervolgstap in het proces van 

continu verbeteren gezet:  

 Het leerling geleid oudergesprek is succesvol op schoolniveau ingezet. 

 Binnen het team heeft een werkgroep de inhoud van het leerling portfolio ontworpen en zijn 

we gestart met het vullen van een eigen portfolio met persoonlijke ontwikkeldoelen voor alle 

leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. 

 Iedere groep heeft samen met de leerlingen haar data-bord gevuld volgens de gemaakte 

afspraken. 

 Na analyse van resultaten zijn de verbeterplannen voor lezen op school- en groepsniveau 

aangepakt volgens de PDSA cirkel en hebben klassen individuele doelen gesteld op data-

bord. 

Conclusie en Borging 

 Het gepersonaliseerd leren wordt gekoppeld aan het door ontwikkelen van het leerling-

portfolio. Wij nemen in 2016-2017 deel aan de ICT kenniskring van het Ixperium om de 

http://www.klasse.pro/continu-verbeteren-in-het-onderwijs.php
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effecten van het leren door kinderen te onderzoeken en wat dat betekent voor het  handelen 

van de leerkracht .  

 Het werken met een Team-bord is geïntroduceerd en staat gepland voor de nieuwe 

schoolplanperiode.  

METHODE & LEERLIJN 
Doel 

 Taalcongres: woordenschat borgen 

 Implementeren digitale methode wereld oriëntatie specifiek Geschiedenis  groep 5-8 

Evaluatie 
Als opening van het schooljaar hebben we met het gehele team aan een Woordenschatcongres 

deelgenomen. Het opfrissen van de viertact en de strategieën en hebben ons nieuwe inzichten 

gebracht.  

De methode Geschiedenis is ingevoerd en het digitale lesaanbod is aantrekkelijker geworden met 

meer mogelijkheden voor verdieping. 

Conclusie en Borging 
Voor schooljaar 2016-2017 klassenconsultaties plannen aan de hand van een kijkwijzer rondom het 

toepassen van de woordenschatsystematiek .  

ICT ONTWIKKELINGEN  
Doel 

 ICT leerkrachtvaardigheden 

 ICT geletterdheid binnen het onderwijs 

 Inzet van laptops in midden en bovenbouw bij onderwijs in de groep 

 Ontwerp digitaal rapport voor de kleuterbouw  

Evaluatie 
Twee ICT coördinatoren hebben de TELS scholing afgerond en volgen de ICT bijeenkomsten. Zij 

beleggen vergaderingen om de ontwikkelingen terug te koppelen naar het team, de innovatie te 

delen en vaardigheden te trainen bij leerkrachten. Het gehele team heeft bij het Ixperium aan een 

scholingsdag deelgenomen en kennis gemaakt met de nieuwste ICT middelen.  

De inzet van de 30 companions (mini laptops met ook een tabletfunctie) bij onze leerlingen is een 

succes. Hoewel wij de laptops als een middel zien, constateren we wel een grotere betrokkenheid en 

motivatie bij de leerlingen.  We hebben een rooster gemaakt om structureel de laptops in te kunnen 

zetten bij ons onderwijs zodat nu alle 155 leerlingen er wekelijks gebruik van kunnen maken. Wij 

streven naar verdubbeling van de middelen, om het werken met de laptops uit te breiden. 

Op schoolniveau hebben we het digitale rapport ontwikkeld voor de kleuterbouw en in de 

afgesproken systemen geplaatst. De normering en de verfijning verdient nog aandacht 

Ook op stichtingniveau zijn veel veranderingen aangereikt ten aanzien van administratie en 

communicatie. Ook deze items vragen om ICT vaardigheden zoals: intranet Plaza,  Afas voor 

personele- en financiële zaken, uitbreiding van het systeem voor leerlinggegevens in Eduscope en 

uitbreiden van de website Basisonline.  
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Conclusie en Borging 
In 2016-2017 de normering van het  digitale kleuterrapport in Eduscope uitwerken. Tijdens de 

nieuwe schoolplanperiode de website vernieuwen en  ICT ontwikkelingen blijven speerpunt . 

PASSEND ONDERWIJS EN LEERLINGENZORG  
Doel 

 Het ontwikkelen van maatwerk voor iedere leerling passend bij zijn of haar 

onderwijsbehoefte en mogelijkheden 

 Vervolg Plusklas en voortgang groepsplan 

Evaluatie 
De Plusklas “Brainstormers” binnen ons cluster van vier scholen is succesvol. De gehele organisatie 

verloopt goed en het lesaanbod is uitdagend zoals: Spaanse les , filosofie, wiskunde en bridgen. Dit is 

mede te danken aan de inzet en goede samenwerking tussen de IB-ers van aanleverende scholen. De 

terugkoppeling op schoolniveau en de verwerkingsopdrachten vragen om nog meer afstemming en 

overleg.  

Conclusie en Borging 
De IB-er en de leerkracht zijn verantwoordelijk voor de  wisselwerking tussen de plusklas en de klas 

op school om de doorgaande lijn te waarborgen zoals: informatie over onderwijsaanbod, 

bijeenkomsten en programma presentaties. Er is een hoogbegaafdenprotocol vastgesteld. 

Passend onderwijs blijft een doorlopend proces van professionalisering en beleid maken om in te 

spelen op de vraagstukken  rondom onderwijs op maat. Dit onderwerp blijft de gehele nieuwe 

schoolplanperiode op de agenda staan. 

MEER ONTWIKKELING MET EDUCATIEVE PARTNERS 2015-2016 

SAMENWERKING  
Doel 
Voortgang contact met Educatieve partners: 

 Bibliotheek in school 

 PSZ-VO-BSO 

 Verenigingen muziek-ballet-sport 

 Zorgpartners-Gemeente-Team toegang en GGD/JGZ 

Evaluatie 
Er zijn goede afspraken met de partners gemaakt. Er is overleg en afstemming. De organisatie van 

deze contacten verlopen vlot en flexibel, daar waar nodig is bijstelling mogelijk. Kortom er is goed 

contact met alle partijen.  

Conclusie en Borging 
Samenwerking continueren en uitbreiden in het belang van het kind en het aanbod.  

AMBITIE EN VORMING  
Doel 

 Naast cognitieve ontwikkeling en ICT vaardigheden vinden wij het belangrijk om onze 

leerlingen breed en zelfstandig op te leiden en te begeleiden. 
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Evaluatie 
In het jaarprogramma is aandacht voor cultuur, creativiteit, sport om eigenschappen te ontwikkelen 

zoals: samenwerken, onderzoekend leren, goed communiceren en presenteren, maar ook 

vriendelijkheid en beleefdheid.  Er is gewerkt aan: 

 Culturele vorming: kunstmenu met fotografie, muziek, dans en bewegen 

 Sociaal emotionele ontwikkeling: Goed Gedaan, Project bevrijding, Goede doelenactie, 

sponsorloop 

 Bewegingsonderwijs en expressie: Leerlijn in het lessencircuit 

 Ervaringsgericht onderwijs: projecten verkeer, techniek, IVN en natuurbeleving 

Conclusie en Borging 
Voortzetting van de projecten en onze ambitie een vervolg geven. Om recht te doen aan algemene 

vorming gaat er aandacht uit naar gedrag en burgerschap ten aanzien van normen en waarden. 

De mogelijke komst van asielzoekers in Heijen in de toekomst biedt kansen om onze visie “Samen 

groeien, samen bloeien” waar te maken, door samen te werken aan tolerantie en acceptatie. 

PROFESSIONAL ZIJN IN EEN PROFESSIONELE ORGANISATIE 2015-2016 

TEAMSCHOLING 
Doel 

 Deskundigheidsbevordering en teambuilding 

Evaluatie 
Onderwijsinhoudelijk zijn er  vijf studiedagen ingericht voor het team om bovenstaande 

onderwerpen te begeleiden. Door de scholing op werkdagen te plannen waarbij de leerlingen vrij 

zijn, konden we rekening houden met de werkdruk tijdens lesgebonden dagen. Op deze studiedagen 

hebben we van en met elkaar geleerd door in gesprek te gaan, ervaringen te delen en opdrachten 

samen  uit te werken. 

Conclusie en Borging 
De gezamenlijke studiemomenten waren leerzaam en hebben  ons nieuwe inzichten gebracht . Dit 

komt de schoolontwikkeling  ten goede. Hiermee  hebben wij recht gedaan aan het motto van het  

jaarplan 2015-2016: “Samen op pad naar kwaliteitscultuur!”  

Slotconclusies 

 De veranderagenda van het schoolplan 2011 – 2015 is succesvol uitgevoerd. 

 De basis is op orde met een mooi inspectierapport.  

 De schoolontwikkeling verloopt volgens het beleidsplan.  

 De zelfevaluaties, de tevredenheidspeiling bij ouders, leerlingen en medewerkers bieden een 

stabiel beeld. Zij geven aan dat de school de goede dingen doet en dit ook uitdraagt. 

 De opbrengsten van het onderwijs laten in de afgelopen jaren soms een wat wisselend beeld 

en soms een stijgend beeld zien. De juiste verwijzing bij uitstroom naar het VO scoort hoog. 

 Het personeel van De Heggerank is goed toegerust voor hun taak. 

In hoofdstuk 6 “Meerjarenplan “ leest u de onderwerpen en ontwikkelpunten waar De  Heggerank  

de komende schoolplanperiode 2016- 2019 aandacht aan gaat besteden. 
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6 MEERJARENPLAN 

 

6.1 Waar willen wij onze tijd aan besteden de komende jaren?  

Na analyse van kengetallen in voorgaande hoofdstukken, zijn de volgende conclusies getrokken: 

 De ontwikkeling in ons onderwijsconcept en naar gepersonaliseerd leren wordt breed 

gedragen en biedt kansen om tevens in te spelen op interne en externe ontwikkelingen. 

 ICT wordt daarbij gezien als middel, maar vraagt zowel van leerkrachten als van leerlingen 

bepaalde vaardigheden. 

 Naast cognitieve ontwikkeling is de individuele persoonlijke ontwikkeling van kinderen, 

alsmede het samenwerken van belang. 

 Met een transparante communicatie en verantwoording willen we de oudertevredenheid 

behouden en ouders meenemen in de veranderingen. 

 Kansen creëren en  vorm geven aan de 21e eeuw vaardigheden met Engels op schoolniveau. 

Deze conclusies hebben geleid tot plannen voor de komende schoolplanperiode 2016-2019 

uitgaande van drie  aandachtsgebieden:  

CONTINU VERBETEREN OP 
LEERLINGNIVEAU 

CONTINU VERBETEREN OP 
SCHOOLNIVEAU 

SAMENWERKEN MET DE 
OMGEVING 

Eigenaarschap van kinderen 
 

Professionele leerkracht Educatief partnerschap cultuur 
Brede school ontwikkeling 

Passend Onderwijs 
 

Opbrengstgericht werken 
binnen de organisatie 

Samen Opleiden  
Communicatie met ouders 

Onderwijsaanbod  
 

ICT vaardig en geletterdheid Sociaal emotionele vorming 

 
Meerjarenplanning 
2015 - 2016 
Schoolplan gerealiseerd 
 
2016 - 2017 
Leraren voeren regie over eigenaarschap voor eigen 
ontwikkeling en mogelijkheden tot het voeren van een 
professionele dialoog 
 
2017 - 2018 
Leerlingen zijn leiders van hun eigen leerproces 
 
2018 - 2019 
Oogsten en borgen 
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MEERJARENPLANNING VOOR DE LEERLINGEN 
 

 

PDSA verbetercirkel 

CONTINU 
VERBETEREN OP 
LEERLINGNIVEAU 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Eigenaarschap van 
kinderen 
 
 

DATABORD IN DE GROEP 
Elk schooljaar start met 
Inrichting data-bord op  
groepsniveau 2016-2019 
 

DATABORD IN DE GROEP 
Uitbreiden: gevoelsmeter  
koppelen aan doelen 
2017-2018 
  

DATABORD IN DE GROEP 
Borgen met welbevinden 
2018-2019 

 GEBRUIK VAN PDSA EN 
KWALITEITSINSTRUMENT 
Implementatie (vervolg) 
2016-2017 
 

GEBRUIK VAN PDSA EN 
KWALITEITSINSTRUMENT 
Borging 2017-2018 

PDSA IN  
LEERLING-PORTFOLIO 
Invoering 2018-2019 

 LEERLING-PORTFOLIO 
Borging 2016-2017  
ICT Bovenbouw digitale 
oriëntatie 2016-2017  
 

LEERLING-PORTFOLIO 
Bovenbouw digitale 
Implementatie 2017-2018 

LEERLING-PORTFOLIO 
Bovenbouw digitale 
borging 2018-2019 

 DOOR LEERLING GELEID 
OUDERGESPREK gr3-8 
Bijstellen 2016-2019 
 

DOOR LEERLING GELEID 
OUDERGESPREK 
Vervolg 2017-2018 

DOOR LEERLING GELEID 
OUDERGESPREK  
Borging 2018-2019 

 DOOR LEERLING GELEIDE 
GROEPSVERGADERING 
Invoering 2016-2017 
 

DOOR LEERLING GELEIDE 
GROEPSVERGADERING 
Implementatie 2017-2018 

DOOR LEERLING GELEIDE 
GROEPSVERGADERING 
Borging 2018-2019 

Passend Onderwijs 
 

ZORGSTRUCTUUR 
Opstellen veiligheidsplan  
sociaal-fysiek 2016-2017 
Anti-pestprotocol  
 

ZORGSTRUCTUUR 
Evalueren van effecten en 
bijstellen planmatige 
uitvoer zorg 2017-2018 

SCHOOLONDERSTEUNINGS 
PROFIEL 
Bijstellen 2018-2019 

Onderwijsaanbod  
 

NIEUWE TAALMETHODE 
Gezamenlijke keuze en 
invoering 2016-2017 

NIEUWE TAALMETHODE 
Implementatie 2017-2018 

NIEUWE TAALMETHODE 
Borging 2017-2018 
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MEERJARENPLANNING VOOR DE ORGANISATIE EN PROFESSIONALS 
 

 

 

 
 

CONTINU VERBETEREN 
OP SCHOOLNIVEAU 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Professionele 
leerkracht en 
talentontwikkeling 
 

DATABORD IN SCHOOL  
Start schooljaar 
inrichting data-bord met 
teamafspraken en missie 
Schooldoelen smart 
formuleren (vervolg) 
2016-2019 
 

DOOR LEERKRACHT 
GELEIDE PROFESSIONELE 
LEERGEMEENSCHAP  
PLG organisatie en beleid 
Invoering 2017-2018  
IPB groei naar 
geregistreerd leraar 

PORTFOLIO VAN 
LEERKRACHT  
Start opzet pilot 2018-2019  
DOOR LEERKRACHT GELEID  
PORTFOLIOGESPREK mee 
naar schoolplan 2019-2023 

Opbrengstgericht 
werken binnen de 
organisatie 
 

DOELEN DATAMUUR 
“Keek op de week” 
volgens het LEAN- 
principe 
Invoering 2016-2017 
 

DOELEN DATAMUUR 
Gedeeld leiderschap 
Structureel bespreken 
evalueren en bijstellen 
2017-2018 
 

VERBETEREN MET PDSA EN 
KWALITEITSINSTRUMENTEN 
OP SCHOOL-BOUWNIVEAU 
Borging 2018-2019   

Project HAN IXPERIUM 
ICT vaardig en 
ICT geletterdheid 
 
 

ICT ONTWIKKELKRING  
Start samenwerking 
kenniskring   
Invoering 2016-2017 

ICT KENNIS VERSTERKEN 
Onderwijskundige 
uitbouw met ICT middel 
naar gepersonaliseerd 
leren 2017-2018 
 

ICT KENNIS VERSTERKEN 
Opbrengsten borgen  
2018-2019 

Vernieuwen uitdagend  
Onderwijsaanbod 
 

TAALONDERWIJS 
Invoering- afspraken op 
schoolniveau 
2016-2017 
 

TAALONDERWIJS 
Uitbreiden met software 
2017-2018 
 

TECHNISCH LEZEN 
Oriëntatie 2018-2019 
REKENONDERWIJS 
Oriëntatie 2019-2020 
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MEERJARENPLANNING VOOR DE OMGEVING  
 

 

 
 

SAMENWERKEN MET 
DE OMGEVING 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Educatief 
Partnerschap en  
Brede School 
ontwikkeling  

CULTURELE VORMING 
Kunstaanbod 
oriëntatie 2016-2017 
SIEN - LESSENCIRCUIT 
theater koppeling 
thema en lessenserie 
dramatische expressie  
 

CULTURELE VORMING 
Kunstaanbod 
implementatie 
2017-2018 
ERFGOED EN NATUUR  
Leerlingen ervaren hun 
culturele omgeving in 
een structureel aanbod 
Afstemming PSZ-BSO-VO 

CULTURELE VORMING 
Kunstaanbod 
implementatie 
2018-2019 
CLINICS-LESSENCIRCUIT  
Verbinding vereniging 
structureren 
Dans-Sport-Muziek  
 

Project HAN PABO 
 

SAMEN OPLEIDEN  
IN DE SCHOOL HAN 
Start 2016-2017  
 

SAMEN OPLEIDEN  
IN DE SCHOOL 
Implementatie 2017-
2018 

SAMEN OPLEIDEN  
IN DE SCHOOL 
Borgen 2018-2019 

Communicatie met 
ouders  
 

OUDERCONTACT  
Invoering digitaal 
Ouderportaal   
2016-2017 
 

OUDERCONTACT  
DE DIALOOG 
Implementatie digitaal 
Ouderportaal  
2017-2018 
 

VERGROTEN OUDER 
BETROKKENHEID 
Effecten  communicatie 
Borging Ouderportaal 
2018-2019  
 

Sociaal emotionele 
vorming- Burgerschap 

DEUGDENBOOM  
Opzet nieuwe versie  
2016-2017 
 

DEUGDENBOOM 
Doorlopende lijn bij 
toepassen van de 
deugden 2017-2018 
 

DEUGDENBOOM 
Vastleggen van de 
thema’s en werkwijze 
Borging 2018-2019 

 

  



BS DE HEGGERANK SCHOOLPLAN  2016 – 2019 versie 01 Pagina 57 

 

6.2 Wat willen wij bereiken? 

De Heggerank  wil meer dan onderwijs van morgen zijn,  uw tevredenheid is onze missie! 

 
TOELICHTING ONDERWIJS OP BASISSCHOOL DE HEGGERANK 
 
Continu  Verbeteren  
Basisschool De Heggerank is zich bewust dat de maatschappij in een snel tempo verandert. De 

toekomst waarin onze kinderen zullen leven, leren en werken is zich voortdurend aan het 

ontwikkelen en vernieuwen. Het is onze taak om de kinderen voor te bereiden op een leven lang 

leren in een steeds veranderende wereld. 

Wij werken met het onderwijsconcept van “Continuous Improvement” passend bij het 21e eeuw 

leren. Het is een verbetermanagement met acht elementen voor het succesvol werken aan 

resultaten. Een aanpak met structuur, uitgaande van data en heldere doelen. Kenmerkend is het 

data-bord, het eigenaarschap en de positieve benadering. Bij Continu Verbeteren zijn leerlingen 

eigenaar over hun eigen leerproces, werken met een portfolio en leren van en met elkaar. De leraar 

stelt zich op als procesbegeleider, waarbij stappen en successen worden gevierd en aan elkaar 

gepresenteerd.  

Naast de begeleiding van kernvakken vraagt dit om andere vaardigheden van onze leerling zoals: 

samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, 

communiceren, sociale en culturele vaardigheden.  

Hier zijn drie partijen nodig: het kind, de ouder en de leerkracht. 

Eigenaarschap van kinderen 
Op de Heggerank werken leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 met een eigen portfolio. 

Leerlingen worden betrokken bij het leerproces, het opstellen van de missie en de groepsafspraken. 

Eigenaarschap van leerlingen is het gevoel controle te hebben over jouw eigen situatie en 

vertrouwen in eigen capaciteiten. Kinderen weten aan welke doelen zij werken (groeps- en 

persoonlijke doelen) en hoe zij deze doelen gaan realiseren. Kinderen worden gestimuleerd en 

geleerd om te evalueren en te reflecteren op gestelde doelen. Zij hebben een belangrijk aandeel in 

de gesprekken met de leerkracht en ouders over de eigen vorderingen.  

Educatief Partnerschap met ouders 
Kenmerkend voor Continu Verbeteren is dat de oudergesprekken zich richten op het verbeteren van 

de onderwijspraktijk door de dialoog (in plaats van eenzijdig informeren), waarbij kind, ouder en 

leerkracht een gelijkwaardige rol hebben. Dit noemen we het “driehoekgesprek”. 

De Professionele leraar 
Leerkrachten beschikken over een onderzoekende houding en zijn zich bewust van het belang van de 

verbinding tussen bovenschoolse- schoolse- groeps- en individuele doelen. Leraren werken 

samen planmatig en systematisch aan verbeteren.  

De PDSA verbetercirkel  
De verbetercirkel (plan- do- study- act) wordt ingezet bij een hardnekkig probleem in de klas of 

school om gezamenlijk het doel te bereiken. Het probleem wordt geanalyseerd en aangepakt. De 

focus ligt hierbij op samenhang uitgaande van data en feiten en van leren van en met elkaar.  
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Bij Continu Verbeteren komen de volgende onderdelen gestructureerd aan bod. 
 

Missie 
van 

de groep

Doelen
voor de groep 
en individuele 

leerling

Basisregels
ontworpen 

door de 
leerlingen

Door leerling
geleide 

groepsvergaderingen

Continue 
verbeteren 

in het 
klaslokaal

Door leerling 
geleide 

oudergesprekken

Werken met 
een databord

Leerling
port-folio`s

Regelmatig gebruik 
van PDSA en 

kwaliteits-
instrumenten

1 2

4

3

6 57

8

 
Op de Heggerank is ruimte om te werken aan ieders talent, door onderwijs op maat. We gebruiken 

het leerplein, ICT middelen, portfolio en de routes: de fiets- vlieg- en wandelroute, om te 

differentiëren,  talent te ontwikkelen en uit te dagen op ieder niveau.  

Naast kennisoverdracht is er aandacht voor culturele vorming, gedrag en ambitie door het beste uit 

jezelf te halen. Vanuit een sfeer waar leerlingen zich veilig voelen besteden wij aandacht aan normen 

en waarden. Wij zien een goed pedagogisch klimaat als basis om tot leren te komen, opdat alle 

kinderen met plezier naar school gaan en wij bijdragen aan meer levensgeluk! Vieringen geven een 

extra dimensie aan het leven. Gedurende het schooljaar vieren wij diverse jaarfeesten zoals: Sint 

Nicolaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, de verjaardag, de opening of het slot van een project en de 

afsluiting van het schooljaar in de vorm van een gezamenlijke slotweek. In samenwerking met ouders 

en de kerk, bieden wij ondersteuning Communie en het Vormsel. Als afronding van een 

verbetertraject vieren wij de successen en borgen de opbrengst.  

6.2.1 Inhoud 

Door aan bovenstaande onderwijsconcept inhoud te geven werken wij op alle lagen samen aan het 

proces van continu verbeteren geïntegreerd binnen alle vakgebieden. Structureel bespreken we bij 

het team-databord de gestelde doelen om inhoud te geven aan de professionele dialoog en het  

gedeeld leiderschap. 

6.2.2 Proces  

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. In het jaarplan worden verbeteronderwerpen 

SMART uitgewerkt. Twee keer per jaar word een trendanalyse gemaakt en geanalyseerd. Naast 

tussentijdse evaluatie blikken we aan het eind van ieder schooljaar terug of we de verbeterdoelen in 

voldoende mate hebben gerealiseerd. We plannen daartoe jaarlijks in mei een evaluatie moment. 

Tijdens de evaluatie bespreken we het proces en de opbrengsten van de school en worden de doelen 

(bij-)gesteld voor het nieuwe schooljaar. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.  

6.2.3 Mensen 

Werkgroepen worden samengesteld waarbij de betrokkenen hun talenten kunnen inzetten of 

ontwikkelen. In een sfeer van samenwerken en  leren met en van elkaar ontstaat een professionele 

leergemeenschap. In het jaarplan wordt de bemensing per werkgroep aangegeven. 
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7 BIJLAGE ICT-PLAN 
 

De doelen geven de koers aan voor de schoolplanperiode 2016-2019 en worden in het Jaarplan 

SMART uitgewerkt  en bijgesteld. 

 Leren met ICT binnen Lijn 83 

Doelen strategisch beleidsplan 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

We zorgen ervoor 
dat: 

We stimuleren dat 
op iedere school 
van Lijn 83: 

We gaan op de 
volgende vragen 
antwoord geven: 

Onze digitale 
technologie het 
mogelijk maakt om 
in interactie met de 
leerling het aanbod 
af te stemmen op de 
behoefte van die 
leerling. In 2015 
hebben we een 
uitgewerkt plan voor 
onderwijs en ICT, 
gebaseerd op onze 
visie op onderwijs 
 

Leerlingen leren en 
zich ontwikkelen in 
een moderne rijke 
leeromgeving  
(didactiek, digitaal 
burgerschap, 
externe 
communicatie, 
samenwerken); 
-er wordt gewerkt 
aan innovatie van 
het onderwijs. 
 

Didactische 
vaardigheden van 
leraren op het 
gebied van 
differentiatie en 
ICT-
basisvaardighede
n worden 
versterkt. 
 

ICT PLAN BASISSCHOOL DE HEGGERANK  

Algemeen doel :  

 Het versterken van ICT vaardigheden bij leerkrachten en leerlingen  
 

Doel(en): 

 Gepersonaliseerd leren met behulp van ICT  

 Door ontwikkelen en digitaliseren van het leerling-portfolio  

 Leerlingen van groep 1 tot en met 8 werken minimaal 2 keer per week met devices om lesstof 
te verwerken 

 Onderwijs op maat: met Rekentuin zelfstandig onafhankelijke denkers maken 

 Het onderhouden en ontwikkelen van werken met de digitale methoden Engels en 
Geschiedenis  en differentiëren met de  software van Taal en Spelling 

 Social media inzetten om aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen 

 ICT veiligheid en mediawijsheid voor leerlingen (social media rijbewijs)  

 Ouders betrekken bij het onderwijs van hun kind door de inzet van het Ouderportaal 

 Implementeren Prowise Presenter 

 Implementeren Plaza 

 ICT coördinatoren wonen ICT overleg Lijn83 bij. 

 Lay-out website vernieuwen 
 

 
Plan: 
Portfolio digitaliseren voor de bovenbouw en onderzoeken: 

 Wat is het leereffect?  

 Wat zijn oplossingsrichtingen?  
We willen: 

 recht doen aan verschillen / differentiëren  



BS DE HEGGERANK SCHOOLPLAN  2016 – 2019 versie 01 Pagina 60 

 

 uitdagend onderwijsaanbod bieden voor leerlingen in toptalenten  

 het onderzoekend leren van leerlingen bevorderen 
 
Dagelijks gebruik van digitaal leermateriaal in het primair proces 

 ICT-basisvaardigheden van leerkrachten vergroten voor het gebruik in hun lespraktijk 

 Leerkrachten hebben zelf de zorg dat leerlingen met devices kunnen werken. Hiervoor wordt 
een schoolrooster en gebruiksaanwijzing gemaakt 

 Groep 4-8 implementatie ICT gebruik bij Taal en Spelling 
 
Onderhouden van implementatie- en investeringsplan voor ICT onderwijs  
Het team wordt geschoold voor het Ouderportaal en implementatie van Prowise Presenter 
ICT coördinatoren brengen teamleden op de hoogte van ICT ontwikkelingen en de bijeenkomsten.  
Website vernieuwen 
 

 
Mensen:  

 Team  

 Trainer Ouderportaal en trainer Prowise Presenter 

 Designteam ontwikkelkring Ixperium: drie leerkrachten, procesbewaker, ICT-expert en 
lerarenopleider, ICT coördinator, directeur en team  

 ICT-coördinator in samenwerking met Baseonline 
 

 
Scholingsparagraaf: 

 Schooljaar 2016-2017 met 8 bijeenkomsten training en terugkoppeling tijdens de 
bouwvergadering ten aanzien van de ontwikkelkring 

 Studiedag Ouderportaal op teamniveau 26 augustus 2016 

 Begeleiden van de veranderde rol bij het handelen van de leerkracht bij werken met ICT-
monitoren tijdens klassenconsultatie en collegiale consultatie 

 Bijeenkomst inzet software bij Taalmethode 
 

 
Financiën: 

 60 taakuren ontwikkelkring in samenwerking met de HAN 

 Middelen: uitbreiding compagnion devices € 7000,- ten behoeve van het digitaal portfolio, het 
lesaanbod en de verwerking. 

 Scholing begeleiding: workshop Ouderportaal en workshop Prowise € 1000,- 

 Scholing intern ICT coördinator € 0,- 
 

 
Evaluatie (jaarlijks bijwerken):  

 Mei 2017 
 

 
Zie document van Lijn 83-Ixperium: “Beginmeting leren en lesgeven met ICT in het primair onderwijs” 
als uitgangspunt voor de leerkrachtvaardigheden. 
 
Zie document: “ICT Beleidsplan BS De Heggerank”. 
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8 FORMULIER VASTSTELLING SCHOOLPLAN  
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Formulier ‘Instemming met schoolplan’ 
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