
 
 
 
 
 

 

Meerjarenbeleidsplan 
Onderdeel van het schoolplan 

2015-2019 

 

 



 
1 Schoolontwikkeling 

Vliegende Start 
 

 Onderwerp 
 
PSZ en groep 1 en 2 
Doorgaande leerlijn 

Doelen  Uitvoering / door Activiteit / Tussendoelen Tijdspad Inzet mensen 
- Regulier 
- Impulsgelden 
- Subsidies 

Inzet middelen 
- Regulier 
- Impulsgelden 
- Subsidies 

Relatie naar 
A strategisch beleidsplan 
B wettelijk kader 
C subsidiekaders 

  
 Leren loont Vliegende start 

 
Indicator 1: 
Het percentage driejarigen Rotterdamse 
doelgroepkinderen dat een VVE programma 
volgt stijgt. In 2018 wordt  80% bereikt. 
 
Indicator2: 
Verbetering van resultaten voor 
doelgroepkinderen in groep 1 en in groep 3, 
zowel in reguliere VVE als in groep 0. 
 
Indicator3: 
De voor-en vroegschoolse educatie in 
Rotterdam voldoet aan de 
kwaliteitsindicatoren van de Inspectie van het 
Onderwijs. 
 
De beste leraren voor de klas: 
(po) Het inspectie-oordeel over het 
kwaliteitsaspect ‘De leraren leggen duidelijk 
uit, organiseren de onderwijsactiviteiten 
efficiënt en houden de leerlingen taak 
betrokken’ stijgt. 
 
 

SPW 4 
pedagogisch 
medewerksters 
op de PSZ 
bijgestaan door 
IB’er onderbouw 
 
HBO leerkrachten 
in groepen 1-2 

Voortgang en eventueel bijstellen observatie 
instrument (Ontwikkel Volg Model) voor de PSZ en 
groep 1 en 2. 
 
Opbrengstgericht werken in PSZ verder doorvoeren . 
 
Inzetten IB’er onderbouw  t.b.v. de 
ondersteuningsbehoefte peuters en bewaken 
doorgaande lijn. 
 
Drie keer per jaar vergadering ouderraad PSZ, waarin 
de werkwijze (pedagogisch beleidsplan) en het 
observatie instrument van de PSZ wordt 
geagendeerd. 
 
Portfoliogesprekken vanaf groep 1 met ouders om de 
ouderbetrokkenheid te vergroten. 
 
Vervolg teamscholing ‘Hoe leert het jonge kind’ voor 
de pedagogisch medewerksters en de leerkrachten 
van groep 1/2 .  
 
 
Pedagogisch medewerksters en leerkrachten maken 
gebruik van het nascholingsaanbod voor het jonge 
kind vanuit de RVKO. 
 
 
Meten van het jaarplan aan de hand van de 
kwaliteitsindicatoren van de Inspectie van het 
Onderwijs. 
 
De structuur van de wijze van ondersteunen 
consolideren en eventueel bijstellen  
ondersteuningsbehoefte leerlingen, zodat passender 
onderwijsaanbod gegarandeerd blijft. 
 
 
 
 

2017-2018 
Jaar 3 

 

Regulier: 
PSZ  pedagogisch 
medewerksters 
Leerkrachten groep 1-2 
IB’er onderbouw 
 
 

Regulier: 
Digitale observatie 
instrument  (OVM)   
 
Aanvulling 
materialen PSZ  
(€ 3000,-) 
 
Aanvulling 
materialen groepen 
1-2 (€ 3000,-) 
 
Nascholingsaanbod 
voor het jonge kind 
vanuit de RVKO in 
kader van IPB beleid  
 
 
Subsidie Leren 
Loont: (materieel) 
Twee  
studiemiddagen  
‘Spelend leren’ 
vanuit 
Onderwijszaken 
(€ 2.000,-) 
Extra studie-
aanvragen  
(€ 2000,-) 
 
Subsidie Leren 
Loont: (personeel) 
Inzet pedagogisch 
medewerkster PSZ 
(€ 22.320,-) 
 
 

Strategisch beleidsplan 
 
Ambitie 1 
Maximaal 
leerrendement voor elke 
leerling. 
 
“Het onderwijs op de 
RVKO scholen is 
afgestemd op de 
ontwikkelingsbehoefte 
van de leeftijdsgroep. 
Hierbij is er specifiek 
aandacht voor 
leeftijdsadequaat 
handelen bij het jonge 
kind (2-8 jaar)” 
 
“Er is een rijk aanbod op 
het gebied van brede 
ontwikkeling, waardoor 
elk kind de kans krijgt 
om zich volledig te 
ontwikkelen” 
 
Ambitie 2: 
Professionele leer- en 
werkgemeenschap 
binnen een solide 
organisatie. 
 
“RVKO medewerkers zijn 
zelfverantwoordelijke 
professionals die werken 
vanuit een positieve 
grondhouding en 
voortdurend leren en 
ontwikkelen in 
verbondenheid met 
collega’s” 
 
Ambitie 3 
Verbinden met en 
beïnvloeden van onze 
omgeving. 
 

Hoofddoel: 
Onze ambitie is de opbrengsten voor de twee hoofdvakken voor 
groep 2 te verhogen of tenminste op het niveau te houden dat we 
van onze leerling-populatie mogen verwachten. Zie voor de 
uitgebreide doelstellingen per vakgebied het zorgplan. 

Voortgang en eventueel bijstellen observatie 
instrument 
Voortgang en eventueel bijstellen 
portfoliogesprekken 
Voortgang en borging  beleidsplan en jaarplan 
Voortgang en bijstellen ondersteuningsstructuur 

2018-2019 
Jaar 4 



Evaluatie en verantwoording 
 
Hoe: 
Meten van de voortgang van de peuters d.m.v. observatie 
instrument en voldoen aan de resultaatafspraken. 
 
Na de afname van de middentoets in groep 2 worden de gegevens 
opgenomen in het opbrengstenoverzicht. Een stijging in de 
vaardigheid score dient zichtbaar te zijn. 
 
Observatiesysteem PSZ laat zien dat de peuters zich ontwikkelen 
conform de gestelde te behalen begindoelen voor groep 1. 
 
D.m.v. portfoliogesprekken met de ouders de ouderbetrokkenheid 
vergroten. 
 
Waarom: 
Belangrijk is dat de leerlingen een passend onderwijsaanbod 
aangeboden krijgen en de pedagogisch medewerksters en 
leerkrachten de juiste ondersteuning bieden. 
Ouderbetrokkenheid vergroten is bevorderlijk voor de 
schoolontwikkeling. 
Ondersteuning van IB’er aan de pedagogisch medewerksters en 
leerkrachten om de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen 
beter vorm te kunnen geven. 
 

 
 
 

“Educatief partnerschap 
met ouders/verzorgers 
om de ontwikkeling van 
de kinderen te 
versterken” 

 Leiderschap en professionalisering 
 
IB’er onderbouw als begeleider van de PSZ groepen  en groepen 1-2. 
Cursus ter aanvulling op de leerkrachtvaardigheden van de pedagogisch medewerksters PSZ 
Vergroten leerkrachtvaardigheden m.b.v. het nascholingsaanbod vanuit de RVKO en de teamscholing 
Bijeenkomsten en cursusaanbod vanuit de RVKO voor IB’ers  
Directie stuurt en begeleidt. 

Regulier: 
Inzet  pedagogisch 
medewerksters, 
leerkrachten en IB’er  
 
 

Regulier: 
Digitaal observatie 
instrument (OVM) 
Nascholingsaanbod 
RVKO 
 
Subsidie: 
Extra studie-
aanvragen 
 

Strategisch beleidsplan 
 
Ambitie 2: 
Professionele leer- en 
werkgemeenschap 
binnen een solide 
organisatie. 
 
“Er is een RVKO 
leerlandschap voor 
duurzame 
professionalisering” 

 

 
  

 



 
2 Beste leraren   

 Onderwerp 
 
De beste leraar voor de 
klas 
 

Doelen  Uitvoering / door Activiteit / Tussendoelen Tijdspad Inzet mensen 
- Regulier 
- Impulsgelden 
- Subsidies 

Inzet middelen 
- Regulier 
- Impulsgelden 
- Subsidies 

Relatie naar 
A strategisch beleidsplan 
B wettelijk kader 
C subsidiekaders 

 
 Leren loont De beste leraren voor de klas 

 
Indicator 2: 
Scholen voldoen aan de indicator van de 
inspectie op het gebied van professioneel 
handelen.  
(po) Het inspectie-oordeel over het 
kwaliteitsaspect ‘De leraren leggen duidelijk 
uit, organiseren de onderwijsactiviteiten 
efficiënt en houden de leerlingen taak- 
betrokken’ stijgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerkrachten 
Directie  
IB 
Didactische coach 
Rekenspecialist 
Leesspecialist 
Spelling- en taal 
coördinator 
 

‘Effectieve leerstrategieën Marzano’  en ‘Leren 
zichtbaar maken’ volgens Hattie 
Kennis toepassen en eventueel verder uitbreiden op 
het gebied van de effectieve leer strategieën en Leren 
zichtbaar maken volgens het gedachtengoed van 
Marzano en Hattie.   
 
Didactische coach + rekenspecialist 
Vergroten leerkrachtvaardigheden door inzet 
didactisch coaches en rekenspecialisten op basis van 
ontwikkelvraag van de individuele leerkracht met 
focus op rekenvaardigheden. 
 
 
Sociale veiligheid 
Vergroten kennis en inzicht van de leerkrachten m.b.t. 
alle items die vallen onder sociale veiligheid door het 
veiligheidsplan te bespreken en dit aan de uitvoering 
in de praktijk te staven.  
 
 
 
 
DIM/ coöperatief werken 
Blijvend begeleiden van leerkrachten en werken aan 
vergroten vaardigheden Directe Instructie Model en 
Coöperatieve leerstrategieën d.m.v. 
klassenconsultaties. 
 
Hoe leert het Jonge kind 
Leerkrachtvaardigheden  OB leerkrachten uitbreiden 
door aanbod Spelend Leren èn door studiemiddagen 
voor de onderbouw ‘Hoe leert het jonge kind’. 
 
 
Co-teaching vanuit Onderwijszaken (psz + groep 1-2) 
Co-teaching vanuit Onderwijszaken voortzetten m.b.t. 
uitbreiden leerkrachtvaardigheden individueel PSZ + 
OB (twee rondes). 
 
 
 
Co-teaching leerkrachtvaardigheden (groep 3 t/m8)  
Co-teaching voortzetten met behulp van interne 
didactische coaches m.b.t. uitbreiden 
leerkrachtvaardigheden individueel MB + BB. 
 

2017-2018 
Jaar 3 

Regulier: 
Hele team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulier: 
OB/MB/BB-team 
Inzet gedragsspecialist 
directie 
 
 
 
 
 
 
Regulier:  
Leerkrachten, IB, interne 
didactische coaches  en  
directie  
 
 
Regulier:  
OB-team 
 
 
 
 
Regulier:  
Pedagogisch 
medewerkers PSZ 
Leerkrachten  groep 1/2 
 
 
 
Regulier:  
Leerkrachten  groep 3-8 
 
 

Regulier: 
 
 
 
 
 
 
Subsidie Leren 
Loont (personeel): 
Inzet versterking 
rekenvaardigheden 
(WTF0,15) 
(€ 11.500,-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subsidie Leren 
Loont: (materieel) 
Studiemiddagen  
Onderwijszaken 
(bedrag zie blad 2)  
 
Subsidie Leren 
Loont (materieel): 
Inzet co-trainer in 
groepen 1-2 
(€ 4250,-) 
 
 
Regulier:  
Inzet interne 
didactische coaches  
 

Strategisch beleidsplan 
RVKO 
 
Ambitie 1 
Maximaal 
leerrendement voor elke 
leerling. 
 
“Rijk aanbod en brede 
ontwikkeling” 
 
“Leerlingen zicht op 
eigen kwaliteiten” 
 
Ambitie 2 
Professionele leer- en 
werkgemeenschap 
binnen een solide 
organisatie. 
 
“Duurzame 
professionalisering” 
 
“Zelfverantwoordelijke 
professionals” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Identiteit 
Identiteit blijvend zichtbaar maken voor de leerlingen 
door de seizoensluitingen te continueren en te 
werken met Hemel en Aarde, zódanig, dat de 
leerlingen zich actief bewust blijven/ zijn van de 
katholieke identiteit. 
 
(Klassiek) muziekonderwijs en cultuuraanbod 
Lessen ‘klassieke muziek’ worden aangeboden aan de 
groepen peuters t/m 8. De leerkrachten van deze 
groepen vergroten door deelname aan deze lessen 
actief hun eigen expertise op het gebied van 
muziekonderwijs. 
 
 
Deelname aan het kunst- en cultuurpakket van de 
SKVR 
 
 
 
 
Samenwerkingsverband met Rotterdams 
Philharmonisch orkest 
 
 
 
 
 
Aanschaf nieuwe muziekmethode 
 
Studiedag leerlijn muziek, verzorgd door aanbieder 
methode 
 
 
 
Vergroten professionele ruimte van leerkrachten en 
eigenaarschap bij leerlingen 
Twee studiedagen 
 
 
Plusgroep 
Leerlingen van groep 1 t/m 8 die op zowel Rekenen 
als Begrijpend lezen een I-score hebben, extra 
uitdaging en verdieping aanbieden. De volgende 
activiteiten worden beoogd: leren leren, kritisch en 
creatief denken, keuzes maken en beslissingen 
nemen, activiteiten plannen, zelfreflectie, 
samenwerken en overleggen en leren presenteren. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Regulier: 
Hele team 
 
 
 
 
Regulier: 
Leerkrachten groep 3-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulier:  
Deel inzet leerkracht 
Plusgroep (€6.000.-) 
 
Subsidie Leren Loont: 
(personeel) 
Deel begeleiding 
Plusklas en 
meerbegaafden  
(WTF 0,3625) 
(€ 25.000,-) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subsidie Leren 
Loont (Materieel): 
Inzet vakleerkracht 
klassieke muziek 
(€ 5.000,-) 
 
 
 
Subsidie Leren 
Loont (materieel): 
Cultuureducatie, 
abonnement SKVR 
(€ 6.000,-) 
 
Subsidie Leren 
Loont (materieel): 
Samenwerking 
Philharmonisch 
orkest  
(€ 10.000,-) 
 
Regulier 
 
Subsidie Leren 
Loont (materieel): 
Studiedag muziek 
(€ 1.000,-) 
 
Subsidie Leren 
loont(materieel): 
Studiedagen 
(€ 4.000,-) 
 
Subsidie Leren 
Loont: (materieel) 
Verrijkings-
materialen groepen 
1 t/m 8 (€ 6.450,-)) 
Materialen t.b.v. 
coöperatieve 
werkvormen 
(€ 1.000,-) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leren zichtbaar maken 
Leerlingen hebben zicht op eigen kwaliteiten: er vindt 
ontwikkeling plaats op het stellen van doelen en het 
reflecteren op het eigen werk in groep 3-8.   
 
Werken met de leerlingenraad 
Leerlingen denken mee over de vorm en inhoud van 
ons onderwijs. Ook hebben zij een stem in de 
besluitvorming rondom inrichting ruimtes en  
aanschaf materiaal. De leerlingen worden 
vertegenwoordigd in een leerlingenraad. 
 
Vergroten eigenaarschap bij kinderen 
Portfoliogesprekken met ouders en kinderen 
 
 

Regulier:  
Leerkrachten groep 3-8 
 
 
 
Regulier:  
Leerkrachten groepen 4 
t/m 8 
 
 
 
 
Regulier:  
Leerkrachten groepen 4 
t/m 8 
 
 

 

Inhaken op vergroten ontwikkelbehoefte 
leerkrachtvaardigheden zowel op individueel als op 
teamniveau, in relatie tot schoolontwikkeling, bepaald 
door de ontwikkelbehoefte van de leerlingen. 
 
Vergroten van leerkrachtvaardigheden 
Bijstellen en borgen werken met OVM en effectieve 
leer-strategieën van Marzano. 
 
Voortgang klassenconsultaties /  IPB cyclus. 
 
Voortgang abonnementen ZangExpress, Winstons 
Muziekschool, samenwerking Rotterdams 
Philharmonisch orkest   
 
 
 
 
 
 
 

2018-2019 
Jaar 4 

 
 

Hoofddoel: 
 
De opbrengsten voor de vier hoofdvakken voor de groepen 3 t/m 8 
verhogen of tenminste op het niveau houden dat we van onze 
leerling-populatie mogen verwachten. 
Het ‘welbevinden’ en ‘betrokkenheid’ van de leerlingen laat een 
stijgende lijn zien in de observaties m.b.v. het instrument Zien!   
Zie voor de uitgebreide doelstellingen per groep en per vakgebied 
het Intern Zorgplan.  



Evaluatie en verantwoording 
 
Hoe: 
Na de afname van de M/E toets worden de gegevens opgenomen 
in het opbrengstenoverzicht. Een stijging in de vaardigheidsscore- 
en I t/m V-score dient zichtbaar te zijn. 
 
Waarom: 
Het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden leidt tot 
verbetering van de leerprestaties. 
Wij zien de professionalisering van de leerkracht als belangrijk 
component voor het resultaat- en opbrengstgericht werken. Door 
middel van consultaties en audits wordt er gemeten of de 
algemene leerkrachtvaardigheden (competenties) voldoende 
worden beheerst  of dat er een coaching traject gestart dient te 
worden om zodoende het professionele klimaat expliciet te 
verbeteren. 
 

  

 
 

Leiderschap en professionalisering 
 

• Teamscholing  

• Individuele scholing gericht op vergroten leerkrachtvaardigheden 

• Vergroten leerkrachtvaardigheden door inzet van de Didactische Coaches, Co-teaching door Onderwijszaken en klassenobservaties door 
IB’ers en directie 

• Directie stuurt in overleg aan op basis voortschrijdend inzicht m.b.t. schoolontwikkeling. 
 
 
 
 

Subsidie: 
Ambulante tijd voor 
didactisch coaches door 
inzet vakleerkracht gym 
 
 

Regulier: 
Professionaliserings
gelden 
 
Subsidie: 
Inzet muziek, 
plusklas,  
didactische coaches 
en 
gesprekstechnieken 
 
 

 

 
 
 
  



3 Sturing, organisatie, 
monitoring en financiën  

 

 Onderwerp 
 
Analyse van de 
opbrengsten op 
schoolniveau 

Doelen  Uitvoering / door Activiteit / Tussendoelen Tijdspad Inzet mensen 
- Regulier 
- Impulsgelden 
- Subsidies 

Inzet middelen 
- Regulier 
- Impulsgelden 
- Subsidies 

Relatie naar 
A strategisch beleidsplan 
B wettelijk kader 
C subsidiekaders 

 
 Leren loont Kwaliteit door 

schoolontwikkeling: 
 
Indicator 2 
Het inspectieoordeel over het 
kwaliteitsaspect ‘de school heeft een systeem 
voor kwaliteitszorg’ stijgt. 
 
Indicator 3: 
De doorgaande lijn verbetert. 
 
 

Leerkrachten 
Directie  
IB 

Continueren leerkrachtvaardigheden door reeds in 
2012-2013 ingezette PDCA cyclus planmatig 
opbrengstgericht werken op groeps-, cohort-  en 
schoolniveau. 
 
De gegevens van de opbrengsten zijn geanalyseerd op 
mogelijke oorzaken en uitgezette acties uit vorige 
schooljaren. Nieuwe acties t.b.v. het huidige 
schooljaar zijn opgesteld. 
Na de afname van de M/E toetsen worden de 
gegevens opgenomen in het opbrengstenoverzicht. 
Bevindingen worden opgenomen in groepsplannen en 
besproken met de IB’er. De ondersteuningsbehoeften 
worden wekelijks bijgewerkt in het lesrooster om het 
lesaanbod cyclisch aan te passen. 
De leerkrachten zijn inhoudelijk op de hoogte van de 
opbrengsten. De resultaten, analyse en uitgezette 
acties worden besproken tijdens bouwvergaderingen 
m.b.v. een PowerPointpresentatie door de IB’ers. 
Indien nodig worden er op basis van de gegevens 
aanpassingen gedaan in bijvoorbeeld groepsroosters, 
lestijden, groepsplannen en individuele 
handelingsplannen, etc. 
Gedurende het schooljaar worden de resultaten 
nauwlettend gevolgd. Uitgezette acties worden indien 
nodig geborgd of aangepast. 
Aan het einde van het schooljaar volgt de 
eindevaluatie van de opbrengsten. Acties die een 
positieve bijdrage hebben geleverd aan de 
eindopbrengsten worden geborgd. Nieuwe acties 
worden opgenomen in het opbrengstenoverzicht  
voor het volgende schooljaar. 
Er is n.a.v. de opbrengsten een analyse opgesteld, 
waarin de Cito resultaten van Rekenen Wiskunde, 
Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch Lezen, 
worden opgenomen. 

2017-2018 
Jaar 3 

 

Regulier: 
Directie 
IB’ers 
Leerkrachten volgens 
formatieplan 
 
 
 

Regulier:  
Digitale observatie 
instrumenten OVM 
en Zien! 
 
Digitale 
Citovolgsysteem 
m.b.v. ParnaSsys 
 
 
 
 
 
 
 

Strategisch Beleidsplan 
 
Ambitie 1 
Maximaal 
leerrendement voor elke 
leerling. 

 
“Onze scholen voldoen 
aan de voor de school 
vastgestelde 
kwaliteitsstandaarden 
en indicatoren” 
 
“Afstemming op 
ontwikkelingsbehoefte 
en leeftijdsadequaat 
handelen” 
 

Hoofddoel: 
 
De school heeft een grondige analyse van de resultaten op groeps-, 
cohort- en schoolniveau, waaruit conclusies getrokken zijn voor 
verbeteracties. 
 
Onze ambitie is de opbrengsten voor de vier hoofdvakken te 
verhogen of tenminste op het niveau te houden dat we van onze 
leerling-populatie mogen verwachten. Zie voor de uitgebreide 
doelstellingen per groep per vakgebied het zorgplan.  

Evaluatie en verantwoording 
 
Hoe: 
Na de afname van de M/E toets worden de gegevens opgenomen 
in het opbrengstenoverzicht. Een stijging in de vaardigheidsscore 
dient zichtbaar te zijn. 
 
Waarom: 
Cyclisch volgen van opbrengsten en leerresultaten maakt dat de 
interventies gerichter en directer plaats kunnen vinden. 

Bovenstaande acties continueren om de opbrengsten 
cyclisch te volgen om gericht interventies  te kunnen 
plegen. 

2018-2019 
Jaar 4 



 Leiderschap en professionalisering 
 
Directie en IB als begeleiders en controllers van opbrengsten en voortgang. 
Teamleden verbreden kennis, analyseren en passen onderwijsaanbod aan qua inhoud en vorm ten gunste van ontwikkeling leerling door met elkaar 
het gesprek aan te gaan en gezamenlijk voortgang en acties te bepalen i.o.v. met IB’er. 

Regulier: 
Hele team 
 

 Ambitie 2: 
Professionele leer- en 
werkgemeenschap 
binnen een solide 
organisatie. 
 
“RVKO medewerkers zijn 
zelfverantwoordelijke 
professionals die werken 
vanuit een positieve 
grondhouding en 
voortdurend leren en 
ontwikkelen in 
verbondenheid met 
collega’s” 
 
“We zijn  een duurzame 
transparante organisatie 
en verantwoorden ons 
intern en extern over 
inzet en prestaties” 
 

  



4 Medewerker ouderbetrokkenheid  

 Onderwerp 
 
Medewerker 
ouderbetrokkenheid 

Doelen  Uitvoering / door Activiteit / Tussendoelen Tijdspad Inzet mensen 
- Regulier 
- Impulsgelden 
- Subsidies 

Inzet middelen 
- Regulier 
- Impulsgelden 
- Subsidies 

Relatie naar 
A strategisch beleidsplan 
B wettelijk kader 
C subsidiekaders 

 
 Educatief partnerschap ouders  

 
 
 

Directie  
Pedagogisch 
medewerksters, 
leerkrachten, 
conciërges ,  
IB’ers  
 
 

Acties / interventies 
Informatiegesprek (mogelijk) nieuwe ouders 
Ouders/ verzorgers die op zoek zijn naar een school 
voor hun bijna vierjarige kind krijgen via een gesprek 
de nodige informatie om tot een goede schoolkeuze 
te kunnen komen. Er is volop ruimte voor het stellen 
van vragen. Om de sfeer en werkwijze te ‘ervaren’, 
krijgen de ouders/ verzorgers een rondleiding. 
Koffieochtend 
Vijf keer per schooljaar  om de ouders informeel te 
informeren of om korte vragen te beantwoorden, evt. 
afspraken te maken of om ouders kennis te laten 
maken met een actueel thema.  
Opvoedingsondersteuning 
Oudercursussen of informatieavonden worden 
vraaggestuurd aangeboden door CJG, SMW of andere 
organisaties 
Informatie momenten 
Begin van het schooljaar is er een klassenavond voor 
alle groepen, inclusief PSZ. De algemene ouderavond 
houden wij in september. Ook de MR en AC zijn deze 
avond vertegenwoordigd. Ter voorbereiding op het 
VO wordt er een voorlichtingsbijeenkomst voor 
ouders georganiseerd en ontvangen verdere 
relevantie informatie per mail. 
Wij organiseren drie informatieve avonden, waarin 
gastsprekers worden uitgenodigd om ouders mee te 
nemen in een bepaald thema. 
Rapport- en 15 minuten gesprekken 
In iedere groep vinden minimaal twee 
voortgangsgesprekken plaats waarop ook het 
rapport/ portfolio besproken wordt.  Alle ouders 
worden verwacht hierbij aanwezig te zijn. Naar 
aanleiding van het derde rapport bieden wij ouders  
gelegenheid een gesprek met de leerkracht af te 
spreken.  
Voor de groepen 7 en 8 houden wij ons aan het 
‘tijdspad gesprekken Plaatsingswijzer Rotterdam’.  
Klassenouders  
In alle groepen hebben wij klassenouders die de brug 
vormen tussen ouders en school. Samen met deze  
ouders houden wij het lief en leed in de gaten en 
schenken daar gepaste aandacht aan. De 
klassenouders ondersteunen de AC en de 
leerkrachten met het werven van hulpouders en het 
voorbereiden en uitvoeren van diverse activiteiten. 
 

2017-2018 
Jaar 3 

Regulier: 
Directie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulier: 
Hele team 

 Strategisch Beleidsplan 
 
Ambitie 3 
Verbinden met- en 
beïnvloeden van onze 
omgeving. 

 
“Er is een educatief 
partnerschap met 
ouders/verzorgers om 
de ontwikkeling van de 
kinderen te versterken” 

Hoofddoel: 
 
Het vergroten van de ouderbetrokkenheid van ouders, van 
kinderen in de voorschoolse periode en de basisschoolleeftijd, bij 
de ontwikkeling van kinderen.  
 



Evaluatie en verantwoording 
 
Wij hebben helaas geen  medewerker ouderbetrokkenheid en 
doen dus alles zelf.  

Voortgang 
 
 
 
 

2018-2019 
Jaar 4 

 Leiderschap en professionalisering 
 
Het hele team en de directie acht het van groot belang dat de relatie tussen ouder en school goed is, alleen dan kunnen wij 
er met  elkaar het beste uithalen voor de kinderen. 
 

Regulier: 
Formatiebegroting 
Hele team 

Regulier:  
Materiele begroting 

 

 
 
 
  



5 Schoolmaatschappeli jk werk  

 Onderwerp 
 
Schoolmaatschappelijk 
werk 

Doelen  Uitvoering / door Activiteit / Tussendoelen Tijdspad Inzet mensen 
- Regulier 
- Impulsgelden 
- Subsidies 

Inzet middelen 
- Regulier 
- Impulsgelden 
- Subsidies 

Relatie naar 
A strategisch beleidsplan 
B wettelijk kader 
C subsidiekaders 

 
 Leren loont Aansluiting onderwijs en 

jeugdhulp 
 
Indicator 2: 
De kwaliteit van passend onderwijs, school 
maatschappelijk werk en/of jeugdzorg is 
goed. 
 
 

Leerkrachten 
Directie  
IB 
VSMW en SMW 

Voortgang  

De (Voor) School Maatschappelijk Werkster is een 
belangrijk verlengstuk van de Fatimaschool.  

Gezien de bijzondere gedifferentieerde sociale 
problematiek in de wijk rondom onze school is haar 
hulpverlening van grote toegevoegde waarde. 
Wekelijks vindt er overleg plaats met de interne 
begeleidsters van de school over de kinderen die hulp 
nodig hebben of waar hulp in het gezin nodig is. Zij 
ondersteunt het beleid van onze school en helpt onze 
ouders het belang van goede opvoeding van de 
kinderen te onderstrepen en hen daarbij te helpen. Zij 
voert ouder- en kind gesprekken. Wanneer de 
problematiek dat vereist, schakelt zij andere 
hulpinstanties in.  
De smw’er verzorgt waar nodig ook 
assertiviteitstraining voor leerlingen van de 
Fatimaschool. 

De VSMW onderhoudt het contact met de 
pedagogisch medewerkster en de IB’er van de 
onderbouw.  

Er is een schoolcontactpersoon aan onze school 
verbonden. Zij heeft wekelijks overleg met de IB’ers 
m.b.t. de zorg. In samenspraak wordt steeds besloten 
welke hulp/  instantie nodig is om aan juiste 
onderwijsbehoefte van de betreffende leerling 
tegemoet te komen. 

2017-2018 
Jaar 3 

  Strategisch Beleidsplan 
 
Ambitie 1 
Maximaal 
leerrendement voor elke 
leerling. 
 
“Passend Onderwijs” 
 
“Afstemming op 
ontwikkelingsbehoefte 
en leeftijdsadequaat 
handelen”  
 
Ambitie 3 
Verbinden met- en 
beïnvloeden van onze 
omgeving. 
 
“RVKO neemt deel en 
initieert overleg met 
partners in het lokale en 
maatschappelijke veld 
en participeert actief in 
verbanden en 
organisaties, ook 
landelijk”. 

Hoofddoel: 
 
Begeleiding van leerlingen en ouders bij sociale problemen  en de 
problemen die zij ervaren in de opvoeding 

Evaluatie en verantwoording 
 
Schoolmaatschappelijk werk neemt binnen de school een niet weg 
te denken plaats in. De SMW-er is onderdeel van de zorgstructuur 
op school. 

Voortgang 
 
 

2018-2019 
Jaar 4 

 Leiderschap en professionalisering 
 
Het hele team en de directie achten het van groot belang dat de relatie tussen ouders en school goed is.   

Formatiebegroting 
 
 

Materiele begroting  

 
  



 
6 Ondersteuning/Zorg   

 Onderwerp 
 
Ondersteuning/zorg 

 

Doelen  Uitvoering / door Activiteit / Tussendoelen Tijdspad Inzet mensen 
- Regulier 
- Impulsgelden 
- Subsidies 

Inzet middelen 
- Regulier 
- Impulsgelden 
- Subsidies 

Relatie naar 
A strategisch beleidsplan 
B wettelijk kader 
C subsidiekaders 

 
 Leren loont Kwaliteit door 

schoolontwikkeling 
 

Indicator 2 
Scholen voldoen aan de indicator van de 
Inspectie van het Onderwijs op het gebied 
van kwaliteitszorg. 
 
“Het inspectieoordeel over het 
kwaliteitsaspect ‘de school heeft een systeem 
voor kwaliteitszorg’ stijgt” 

Leerkrachten 
Directie  
IB 

Voortgang en borging groepsplannen 
Voortgang en borging PDCA plannen 
Voortgang en borging IHP/ OPP – eigen leerlijn 
Voortgang en borging ondersteuning/ intern zorgplan  

2017-2018 
Jaar 3 

Regulier: 
Formatie begroting  
 
 
 
 
 
IB’er 
Didactische Coach 
Gedragsspecialist 
Rekenspecialist 
Spellingcoördinator 
Taalcoördinator 
Leesspecialist 

 Strategisch Beleidsplan 
 
Ambitie 1 
Maximaal 
leerrendement voor elke 
leerling. 
 
“Kwaliteitsstandaarden 
en indicatoren” 
 
“Passend Onderwijs” 
 
“Afstemming op 
ontwikkelingsbehoefte 
en leeftijdsadequaat 
handelen” 
 
 

Hoofddoel: 
 
De resultaten van de leerlingen aan het einde van de basisschool 
liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken 
van de leerling populatie mag worden verwacht. 
 

Evaluatie en verantwoording 
 
De verschillende groepsplannen, PDCA plannen en IHP en OPP’s 
zijn inmiddels niet meer weg te denken binnen de school. Aan de 
hand van deze plannen worden de toets gegevens van zowel de 
methode als niet methode gebonden toetsen en observaties 
grondig geanalyseerd..   
 

Voortgang en borging groepsplannen 
Voortgang en borging PDCA plannen 
Voortgang en borging IHP/ OPP- eigen leerlijn 
Voortgang en borging ondersteuning/intern zorgplan  

2018-2019 
Jaar 4 

 Leiderschap en professionalisering 
 
De Directie en IB hebben maandelijks  overleg over zowel de voortgang van het ondersteuning/zorgplan, de voortgang m.b.t. de opbrengsten van 
zowel de school, als de groep, als de individuele leerling. Enkele leerkrachten hebben in schooljaar 2015-2016 de opleiding didactisch coach 
afgerond. Een leerkracht heeft de verdiepende opleiding voor didactische coach afgerond. De IB’ers geven workshops, die vrijblijvend en / of 
verplicht door leerkrachten worden bijgewoond. De inhoud van de workshops wordt bepaald door de ontwikkelbehoefte van de leerkrachten. 
 

   

 
  



 
7 Onderwijs inhoudel ijk   

 Onderwerp 
 
Rekenen 

Doelen  Uitvoering / door Activiteit / Tussendoelen Tijdspad Inzet mensen 
- Regulier 
- Impulsgelden 
- Subsidies 

Inzet middelen 
- Regulier 
- Impulsgelden 
- Subsidies 

Relatie naar 
A strategisch beleidsplan 
B wettelijk kader 
C subsidiekaders 

 
 Leren loont De beste leraren voor de klas 

 
Indicator 2: 
Scholen voldoen aan de indicator van de 
inspectie op het gebied van professioneel 
handelen.  
(po) Het inspectie-oordeel over het 
kwaliteitsaspect ‘De leraren leggen duidelijk 
uit, organiseren de onderwijsactiviteiten 
efficiënt en houden de leerlingen taak- 
betrokken’ stijgt. 
 

Leerkrachten 
Directie  
IB’ers 

Voortgang DIM, inzet IB’er en didactische coach  ter 
ondersteuning van leerkrachten. 
Voortgang en borging collegiale klassenconsultaties.  
 
Voortgang en borging groeps- en individuele plannen 
maken n.a.v. Cito en aan de hand van de toetsen van 
de methode d.m.v. het maken en uitvoeren van PDCA 
plannen. 
 
Voortgang en borging computerprogramma 
Maatwerk 
 
Werkgroep Rekenen zal de methode Pluspunt blijven 
evalueren volgens de PDCA cyclus en zorgdragen voor 
optimaal onderwijsaanbod. 
Voor het schooljaar 2017-2087 staan de volgende 
actieplannen op het programma: 

• Borgen taken Pluspunt in de groepen 1/2  

• Voortgang en borgen Dyscalculiebeleid  

• Werken met referentieniveaus in groep 7 
en 8 

• Werken met Pluspunt digitaal m.b.v. 
tablets 

 
Evalueren effectiviteit inzet rekenspecialist. 
 

2017-2018 
Jaar 3 

Regulier : 
Team, werkgroep leden, 
didactische coach, 
rekenspecialist en IB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsidie Leren 
Loont (materieel): 
Aanvullende 
materialen t.b.v. het 
rekenonderwijs 
(€ 2.000,-) 
 

Strategisch Beleidsplan 
 
Ambitie 1 
Maximaal 
leerrendement voor 
elke leerling. 
 
“Onze scholen voldoen 
aan de voor de school 
vastgestelde kwaliteit 
standaarden en 
indicatoren”. 

Hoofddoel: 
 
De onderwijsresultaten op het gebied van taal en rekenen zitten op 
of boven het landelijk gemiddelde. De resultaten van de leerlingen 
aan het einde van de basisschool liggen ten minste op het niveau 
dat op grond van de kenmerken van de leerling populatie mag 
worden verwacht. 
 

Evaluatie en verantwoording 
 
Opbrengsten verwacht conform eisen doelgroep, opbrengsten 
analyseren en afstemming onderwijsaanbod. 
 
Werkgroep  verantwoordt door PDCA plannen met het team te 
delen en handvatten voor de voortgang te bieden.  

Voortgang en borging collegiale klassenconsultaties 
Voortgang groeps- en individuele plannen rekenen  
Evalueren effectiviteit inzet rekenspecialist 
Evalueren , eventueel bijstellen en voortgang inzet 
Pluspunt digitaal m.b.v. tablets 

2018-2019 
Jaar 4 

 Leiderschap en professionalisering 
 

• Rekenspecialisten, IB en werkgroepleden blijven aanbod onderzoeken en passen aanbod aan indien wenselijk. Rekenspecialist als 
procesbegeleider en controller. 

• Directie bespreekt met rekenspecialisten,  IB en werkgroepleden de resultaten, bevindingen en voortgang. 
 

    

 
  



 
7 Onderwijs inhoudel ijk   

 Onderwerp 
 
Spelling 

Doelen  Uitvoering / door Activiteit / Tussendoelen Tijdspad Inzet mensen 
- Regulier 
- Impulsgelden 
- Subsidies 

Inzet middelen 
- Regulier 
- Impulsgelden 
- Subsidies 

Relatie naar 
A strategisch beleidsplan 
B wettelijk kader 
C subsidiekaders 

 
 Leren loont De beste leraren voor de klas 

 
Indicator 2: 
Scholen voldoen aan de indicator van de 
inspectie op het gebied van professioneel 
handelen.  
(po) Het inspectie-oordeel over het 
kwaliteitsaspect ‘De leraren leggen duidelijk 
uit, organiseren de onderwijsactiviteiten 
efficiënt en houden de leerlingen taak- 
betrokken’ stijgt. 
 

Leerkrachten 
Directie  
IB 

Voortgang DIM, inzet IB en didactische coach  ter 
ondersteuning van leerkrachten. 
 
Inzet collegiale klassenconsultaties.  
 
Voortgang groeps- en individuele plannen maken 
n.a.v. Cito en aan de hand van de toetsen van de 
methode d.m.v. het maken en uitvoeren van PDCA 
plannen. 
 
In schooljaar 2017-2018 zal een nieuwe taalmethode 
worden ingevoerd. De werkgroep Spelling zal deze 
goed volgen i.v.m. de eigen opzet voor spellinglessen, 
zodat een optimaal onderwijsaanbod gewaarborgd 
blijft. 
De volgende actieplannen op het programma: 

• Aan de hand van de nieuwe methode 
bekijken, bespreken, afspraken maken 
m.b.t. het aanbod spelling categorieën 
groepen 3 t/m 8  

• Voortgang collegiale klassenconsultaties 

• Bespreken les-opzet spelling (luister-kijk-
herhaal-schrijf) en gebruik / inzet 
coöperatieve werkvormen i.c.m. de 
nieuwe methode. 

 

2017-2018 
Jaar 3 

Regulier : 
Team, werkgroep leden, 
didactische coach, taal- 
en spellingcoördinator, 
IB 
 

 Strategisch Beleidsplan 
 
Ambitie 1 
Maximaal 
leerrendement voor 
elke leerling. 
 
“Onze scholen voldoen 
aan de voor de school 
vastgestelde kwaliteit 
standaarden en 
indicatoren”. 

Hoofddoel: 
 
De onderwijsresultaten op het gebied van taal en rekenen zitten op 
of boven het landelijk gemiddelde. De resultaten van de leerlingen 
aan het einde van de basisschool liggen ten minste op het niveau 
dat op grond van de kenmerken van de leerling populatie mag 
worden verwacht. 
 

Evaluatie en verantwoording 
 
Opbrengsten verwacht conform eisen doelgroep, opbrengsten 
analyseren en afstemming onderwijsaanbod. 
 
Werkgroep  verantwoordt door PDCA plannen met het team te 
delen en handvatten voor de voortgang te bieden.  

Voortgang collegiale klassenconsultaties. 
Voortgang groeps- en individuele plannen spelling  
Analyseren of er n.a.v. de nieuwe methode en de 
opzet voor de spellinglessen een groei in de 
vaardigheidsscore zichtbaar is; zo nodig lesaanbod 
verder afstemmen 

2018-2019 
Jaar 4 

 Leiderschap en professionalisering 
 

• Taal- en spellingcoördinator, IB en werkgroepleden blijven aanbod onderzoeken en passen aanbod aan indien wenselijk. Taal- en 
spellingcoördinator als procesbegeleider en controller. 

• Directie bespreekt met taal- en spellingcoördinator,  IB en werkgroepleden de resultaten, bevindingen en voortgang. 
 

   

 
  



 
7 Onderwijs inhoudel ijk   

 Onderwerp 
 
Begrijpend lezen en studie-
vaardigheden 

Doelen  Uitvoering / door Activiteit / Tussendoelen Tijdspad Inzet mensen 
- Regulier 
- Impulsgelden 
- Subsidies 

Inzet middelen 
- Regulier 
- Impulsgelden 
- Subsidies 

Relatie naar 
A strategisch beleidsplan 
B wettelijk kader 
C subsidiekaders 

 
 Leren loont De beste leraren voor de klas 

 
Indicator 2: 
Scholen voldoen aan de indicator van de 
inspectie op het gebied van professioneel 
handelen.  
(po) Het inspectie-oordeel over het 
kwaliteitsaspect ‘De leraren leggen duidelijk 
uit, organiseren de onderwijsactiviteiten 
efficiënt en houden de leerlingen taak- 
betrokken’ stijgt. 
 

Leerkrachten 
Directie  
IB 

Voortgang DIM, inzet IB en didactische coach  ter 
ondersteuning van leerkrachten. 
 
Groepsplannen maken n.a.v. Cito en aan de hand van 
de toetsen van de methode d.m.v. het maken en 
uitvoeren van PDCA plannen. 
 
De methodes Lezen  in Beeld en Blits in combinatie 
met de eigen opzet voor lessen begrijpend lezen in 
groep 4  worden geëvalueerd tijdens drie 
bouwvergaderingen volgens de PDCA cyclus. 
Voor het schooljaar 2017-2018 staan de volgende 
actieplannen op het programma: 

• Voortgang  lessen Blits voor 
studievaardigheden in de groepen 6, 7 en 8 

• Voortgang  gebruik van de sleutelkaarten 
in de groepen 5 t/m 8 

• Voortgang nieuwe lesaanpak (taken uit 
Zon-lijn van VLL gr 3 en uitgezochte taken 
Cito-handboek) voor groep 4.  

• Uitproberen en evalueren methode 
Nieuwsbegrip op tablets. 

 
De leescoördinatoren stimuleren de leesactiviteiten 
gedurende het schooljaar. Zij onderhouden tevens het 
contact met de leesconsulente van de bibliotheek. 
 

2017-2018 
Jaar 3 

Regulier: 
Team, werkgroep leden, 
didactische coach, 
leescoördinator, IB 
 

Subsidie Leren 
Loont: 
Abonnement 
bibliotheek  
(€ 4.300,-) 

Strategisch Beleidsplan 
 
Ambitie 1 
Maximaal 
leerrendement voor 
elke leerling. 
 
“Onze scholen voldoen 
aan de voor de school 
vastgestelde kwaliteit 
standaarden en 
indicatoren”. 

Hoofddoel: 
 
De onderwijsresultaten op het gebied van taal en rekenen zitten op 
of boven het landelijk gemiddelde. De resultaten van de leerlingen 
aan het einde van de basisschool liggen ten minste op het niveau 
dat op grond van de kenmerken van de leerling populatie mag 
worden verwacht. 
 

Evaluatie en verantwoording 
 
Opbrengsten verwacht conform eisen doelgroep, opbrengsten 
analyseren en afstemming onderwijsaanbod. 
 
Werkgroep  verantwoordt door PDCA plannen met het team te 
delen en handvatten voor de voortgang te bieden.  

Voortgang lessen Blits voor studievaardigheden in de 
groepen 6, 7 en 8. 
Voortgang gebruik van de sleutelkaarten in de 
groepen 5 t/m 8. 
Voortgang nieuwe lesaanpak in groep 4 (taken uit 
Zon-lijn van VLL gr 3 en uitgezochte taken Cito-
handboek gr 4) 

2018-2019 
Jaar 4 

 Leiderschap en professionalisering 
 

• IB en leescoördinatoren blijven aanbod onderzoeken en passen aanbod aan, indien wenselijk.  

• Directie bespreekt met IB en leescoördinatoren de resultaten, bevindingen en voortgang. 
 

   

 


