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1 Inleiding  

 

Voor u ligt het schoolondernemingsplan van Daltonschool de Zevensprong dat de 

beleidsvoornemens beschrijft voor de periode van 2015 tot 2019. 

 

Het is een toekomstgericht koersplan dat richtinggevend is vanuit onze missie-visie en 

ambities. Zij dienen als uitgangspunt bij het maken van keuzes en vaststellen van 

doelen bij het inhoud geven aan vernieuwend kwalitatief goed onderwijs voor ieder 

kind. 

Om onze doelen waar te kunnen maken leggen wij de komende jaren onze focus 

op 'Onderwijsinhoudelijke zaken' en 'Professionalisering van het team'.  

 

Dit schoolondernemingsplan beschrijft in de eerste plaats het strategisch beleid en 

hieruit volgen onze schoolondernemingsdoelen. 

Uit deze doelen vloeien de tactische doelen voort op het gebied van 

'Onderwijskundig beleid', 'Personeelsbeleid', 'Identiteit' en Marketing & 

Communicatie. 

Jaarlijks wordt, mede op basis van de evaluaties uit het voorgaande jaar, de 

operationele doelen uitgewerkt en beschreven in hoofdstuk 7 'Kwaliteitsbeleid'. Dit 

kwaliteitsbeleid is tevens het activiteitenjaarplan voor het lopend schooljaar. Aan de 

hand van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) worden alle activiteiten zorgvuldig 

geëvalueerd en zonnodig bijgesteld, voordat ze geborgd worden. 

Dit betekent dat het schoolondernemingsplan jaarlijks bijgesteld kan worden. 

Ons schoolondernemingsplan is gekoppeld aan het Strategisch Beleidsplan van KS 

Fectio.  

 

Dit schoolondernemingsplan is geschreven door Lilian Domenie, directeur van 

Daltonschool de Zevensprong, in nauwe samenwerking met het team en de 

Medezeggenschapsraad van de school.  

Het schoolondernemingsplan is ter instemming voorgelegd aan de 

Medezeggenschapsraad en ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur KS Fectio.  

2 Samenvatting 

 

Het strategische beleid van de Daltonschool de Zevensprong komt voort uit onze 

Daltonvisie, waarvan de zes kernwaarden; verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, 

samenwerking, effectiviteit en doelmatigheid, reflectie en borging het uitgangspunt 

vormen. We hebben de ambitie om een katholieke Daltonschool zijn, waar 

vernieuwend kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. De strategische doelen zijn 

er op gericht om dit te bereiken en worden jaarlijks uitgewerkt in een 

activiteitenjaarplan.  

3 Strategisch beleid  

3.1 Missie en Visie 

 

Missie 

De missie van Daltonschool de Zevensprong is: 

  

Visie  ' kwalitatief goed onderwijs geven aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar'. 
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De visie van Daltonschool de Zevensprong is: 

 

 

 

 

Deze visie komt tot uiting in de volgende zes Daltonkernwaarden en de katholieke 

identiteit: 

 

Verantwoordelijkheid 

Door zelfstandig kennis en ervaring op te doen leren kinderen. Verantwoordelijkheid 

is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar dat 

betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Er worden duidelijke kaders gesteld en 

gehandhaafd. In ons onderwijs leert een kind stapsgewijs om te gaan met de eigen 

verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder 

kind en wat het aankan.  

 

Zelfstandigheid 

Ons onderwijs wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken 

en handelen. Daarvoor is nodig dat kinderen leren hoe je informatie verzamelt, hoe 

je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens 

verschillen, en daar houdt ons onderwijs rekening mee.  

  

Samenwerking 

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren 

samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op onze school 

veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Al doende leren ze 

luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers 

verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving.  

 

Effectiviteit en doelmatigheid 

Wij bieden onderwijs op maat, dat zorgt dat kinderen doelmatig en functioneel 

werken. Dat is een optimaal uitgangspunt voor de te leren vaardigheden en kennis. 

Het klaslokaal is doorvoor efficiënt ingericht en de weektaak op het niveau van het 

kind omdat wij werken met drie instructieniveaus.  

 

Reflectie 

Wij leren kinderen reflecteren op hun eigen handelen. Door reflectie en evalueren 

krijg je inzicht in je eigen leerproces. Het helpt de kinderen het leerdoel te bereiken. 

Ook als team passen wij reflectie toe op onderwijskundige ontwikkelingen en ons 

eigen handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het 

daltononderwijs voortdurend plaats. 

 

Borging 

Wij zijn een lerende organisatie en borgen onze kernwaarden door te werken met de 

PDCA-cyclus en door visitatie van de Daltonvereniging. Het Daltonboek draagt bij 

aan het borgen van de afspraken die we samen hebben gemaakt. Het geeft 

duidelijkheid aan kinderen, ouders en team over hoe ons onderwijs eruit ziet en onze 

ontwikkeldoelen. 
Zie document: 'Groeidocument Daltonboek 2015-2016'. 

 

Identiteit 

Geloven is een levenshouding. We spreken dan ook over godsdienstige vorming of 

geloofsopvoeding. De verantwoordelijkheid van godsdienstopvoeding ligt bij de 

  'Kinderen ontwikkelen zich tot verantwoordelijke en zelfstandige burgers'.  
 



Schoolondernemingsplan Daltonschool de zevensprong 2015 - 2019 
7 

ouders. De school ondersteunt dit door middel van uitleg van verhalen, vieringen, 

bezinning op het eigen leven en andere levensovertuigingen. Hierbij staan de 

waarden en normen van het katholieke geloof centraal. Het godsdienstonderwijs 

wordt begeleid door een werkgroep, waarin de scholen en het parochiepastoraat 

vertegenwoordigd zijn. Zij hebben gezamenlijk beleidsdocument 'Ik geloof dat het er 

echt toe doet!' opgesteld.  
Zie beleidsdocument identiteit KS Fectio 

3.2 Ambities en gewenste positionering 

 

Daltonschool de Zevensprong 

Als gecertificeerde Daltonschool willen we vanuit de kernwaarden van het 

Daltononderwijs vernieuwend bezig zijn. Nieuwe onderwijs- en maatschappelijke 

ontwikkelingen volgend en deze inzetten passend bij de visie van de school. Dit 

maakt dat we continu in beweging zijn. 

 

Identiteit 

 We zijn een katholieke school, de identiteit gaat over wie we zijn. Waar we 

voor staan en welke waarden, doelen en idealen we de moeite waard 

vinden om ons voor in te zetten. Onze Identiteit zien wij als inspiratie om 

kinderen, ouders, team en omgeving met elkaar te verbinden door 

gezamenlijk de kerkelijke feesten te vieren.  

 

Passend Onderwijs  

 De professionals vertrouwen erop dat ze de juiste keuzes maken voor een 

kwalitatief goed onderwijsaanbod op onze school. We richten ons niet alleen 

op de cognitieve ontwikkeling van de kinderen maar geven ook ruimte aan 

de sociaal-emotionele, motorische, technische, creatieve, culturele en 

kunstzinnige ontwikkeling van onze kinderen. 

 We werken Opbrengstgericht en hebben hoge verwachtingen van de 

leeropbrengsten van ieder kind, aansluitend bij het eigen leerniveau.  

 We borgen processen en afspraken binnen de school om het behaalde 

kwaliteitsniveau vast te houden. Door te werken vanuit de PDCA-cyclus en 

het principe van ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ zijn we gezamenlijk 

eigenaar van het proces of de gemaakte afspraak. 

 We zetten in op een verdere én bredere ontwikkeling van 

verantwoordelijkheid. We zien dit als een voorwaarde om eigenaar te kunnen 

zijn van je eigen leerproces, zowel op kind- als leerkrachtenniveau. 

 

Professionele cultuur  

 De professionals op de Zevensprong gaan uit van hun eigen kracht en zijn 

gericht op verdere ontwikkeling van eigen kennis en kunde. De leerkracht 

'doet er toe' voor een brede ontwikkeling van de kinderen.  

 Wij benutten als team de talenten en kwaliteiten van elkaar, waardoor we 

samen ‘slimmer leren werken’. 

  

Ouders als partners 

 Wij hebben een school met betrokken ouders en zien hen als gelijkwaardige 

partners waarmee wij samenwerken. We dragen gezamenlijk de 
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verantwoordelijkheid voor het bieden van een optimale ontwikkeling en het 

best mogelijk passend onderwijs voor ieder kind.  

 

 We ontwikkelen ons naar een 'Gezonde school’. De kinderen groeien op in 

een complexe maatschappij met de diverse uitdagingen. Wij zien voor ons als 

school, in nauwe samenwerking met de ouders, een belangrijke taak 

weggelegd. We vinden het van belang dat kinderen weten wat een 

gezonde levensstijl inhoud en hierin eigen keuzes leren maken. 

3.3  Marktanalyse 

3.3.1 Omgevingsanalyse 

In de wijk Noord - West van Houten staat Daltonschool de Zevensprong. Volgens de 

bevolkingsprognose van de gemeente heeft deze wijk te maken met sterke krimp 

van het aantal kinderen. De meeste kinderen van Daltonschool de Zevensprong zijn 

afkomstig uit de wijken De Campen en De Borchen, daarnaast komen er ook 

kinderen uit De Gaarden, De Slagen en De Poorten. Door de komst van de Syrische 

gezinnen in Houten worden er sinds schooljaar 2015-2016 ook op onze school 

kinderen aangemeld.  

Sinds schooljaar 2010-2011 heeft de school te maken met een dalend leerlingaantal. 

 

De school heeft de populatie van leerlingen geanalyseerd en vastgelegd in een 

document, dit wordt jaarlijks bijgesteld.  

3.3.2 Marktaandeel en concurrentie 

In de wijk Noord - West bevinden zich behalve de Zevensprong met 159 leerlingen 

de volgende scholen:  

De Bijenkorf: openbare basisschool, 183 leerlingen 

Wereldwijs: protestants-christelijke basisschool, 221 leerlingen 

De Montessori school: locatie Vikingenpoort, 170 leerlingen 

 

Wat betreft de locatie is de Bijenkorf onze grootste concurrent. De Bijenkorf is een 

openbare school, onderdeel van Openbaar Onderwijs Houten (OOH) en heeft de 

volgende uitgangspunten, die terug te vinden zijn in de schoolgids van 2014-2015: 

‘Op de basisschool worden in de eerste 8 jaar dat uw kind naar school gaat, de 

fundamenten gelegd voor verder onderwijs en leven van uw dochter of zoon. Op 

De Bijenkorf ontwikkelt uw kind zich op cognitief, creatief, sociaal, motorisch en 

emotioneel gebied. Diverse vaardigheden worden aangeleerd en verder gevormd. 

’Er is aandacht voor de verandering van de schooltijden, de rol van de naschoolse 

opvang en de ontwikkeling van de Brede School, maar ook op onderwijskundig 

gebied staan ontwikkelingen gepland.’ 

 

Ook Wereldwijs is een concurrerende school. Wereldwijs is een protestants-christelijke 

school, die aangeeft de kinderen in aanraking te brengen met de Bijbelse verhalen 

uit de protestants-christelijke traditie. In de schoolgids staat beschreven dat er 

gewerkt wordt met zelfstandige lessen en instructielessen en ook het coöperatief 

leren is ingevoerd. Hier zijn duidelijke raakvlakken te vinden met ons Daltonconcept: 

zelfstandigheid en samenwerken. Ook hanteert Wereldwijs weerwerk- en 

meerwerkgroepen. 

 

Wat betreft het onderwijsconcept is de Montessori school een concurrent. 
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De overeenkomsten met het Daltonconcept zijn met name de zelfstandigheid en de 

keuze om zelf het werk in te delen (wij noemen dit de verantwoordelijkheid van het 

kind). 

 

Kijkend naar de verdeling van de kinderen over de verschillende scholen, zien we 

dat we nu een ongeveer even groot marktaandeel hebben als de Bijenkorf. Om dit 

leerlingaantal te behouden, is het van belang om de Zevensprong goed op de 

kaart te zetten en ons te profileren. 

De Raad van Toezicht van Fectio heeft in oktober 2015 besloten dat de Zevensprong 

als zelfstandige school verder gaat en dat twee andere scholen van de stichting 

over vier jaar gezamenlijk als nieuwe school in een MFA-gebouw in het oude dorp 

gehuisvest worden. Fectio werkt met een Marketing- & communicatieplan voor de 

gehele stichting. Daltonschool De Zevensprong sluit bij deze plannen aan en geeft 

op schoolniveau hieraan uitvoering. Met als doel de bekendheid bij ouders in de wijk 

te vergroten en de positie van de school te versterken ten opzichte van onze 

concurrenten. 

3.3.3  Imago 

We staan in de omgeving bekend als Daltonschool de Zevensprong met een goed 

pedagogisch klimaat. Wij bieden hiermee veiligheid aan de kinderen en een goed 

leerklimaat en zijn hiermee een aantrekkelijk school voor nieuwe ouders. De 

schoolgrootte wordt als prettig ervaren, er is direct persoonlijk contact tussen 

leerkrachten en ouders en ouders onderling. De ouders zijn betrokken en bieden 

hulp aan bij onderwijsondersteunende activiteiten en bij het organiseren van 

schoolfeesten. Onze basishouding is 'respectvol omgaan met elkaar', dit geldt voor 

de kinderen, team als ouders. Wij bieden vernieuwend kwalitatief goed onderwijs 

voor ieder kind, we blijven in ontwikkeling, waarmee we aansluiten bij de eisen van 

deze maatschappij. Om dit beeld nog beter naar voren te brengen stellen we in 

2016 een Pr & communicatieplan op.  

 

Gewenste positionering 

We zijn ons bewust van het belang van het goed profileren van onze school in de 

directe omgeving, zodat nieuwe ouders een juist beeld hebben van het 

Daltononderwijs dat wij bieden en weten wie wij zijn. We hopen hiermee de 

terugloop van het aantal leerlingen op onze school te kunnen beïnvloeden. Een 

goede schoolgrootte kunnen behouden en een serieuze concurrent zijn van de 

omliggende scholen in ons kwadrant.  

3.3.4  SWOT 

Deze analyse is tot stand gekomen met behulp van input uit de verschillende 

geledingen. Zowel het team, ouders, de Daltonoudergroep, kinderen van groep 7 

en 8 en de Medezeggenschapsraad hebben de SWOT-matrix ingevuld. 

Daarnaast is de analyse van de kwaliteitsmeter (april 2014) en het rapport 

'Kwaliteitsonderzoek' van de Inspectie (september 2015) gebruikt. 

 

Sterk: 

Er is veel collegialiteit tussen teamleden; er is grote betrokkenheid van ouders voor 

de school; team neemt taak serieus en toont veel inzet; schoolklimaat is goed, sterk 

pedagogisch handelen; het Daltonconcept is zichtbaar in de school; de 

leeropbrengsten zijn sterk verhoogd; de evaluatie en verandering bij 

onderwijsprocessen wordt structureel toegepast en geeft beoogde resultaten. 
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Zwak: 

Er zijn veel parttime banen; de communicatie naar buiten door verouderde website; 

door schaalgrootte wordt school kwetsbaarder; er is een hoge werkdruk voor team; 

nog niet voldoende werken vanuit doelen maar vanuit methodes; verschillen tussen 

kennis-en handelingsniveau van de leerkrachten; verdiepen en borgen 

Daltonkernwaarden; enkele vakgebieden komen minimaal aan bod zoals techniek- 

en muziekonderwijs en creativiteit. 

 

Kansen: 

Gebruik maken van talenten en kwaliteiten binnen het team; tevreden ouders en 

kinderen, de school heeft een positieve uitstraling; de school kan zich nog meer 

profileren; Beleid uitzetten op ICT en Engels; ontwikkelopties kunnen zijn streefdoelen 

benoemen, diepere analyse en reflectie van het onderwijsaanbod; verdere 

implementatie Kanjertraining. 

 

Bedreigingen: 

Door verdere krimp van het aantal kinderen in de wijk; goede taakverdeling 

moeilijker in kleiner wordende school; werkdruk wordt hoger bij kleiner team en veel 

parttime banen; de aanhoudende bezuinigingen op het onderwijsbudget vanuit de 

politiek. 

3.3.5  Confrontatiematrix 

Vanuit de gegevens van het SWOT-analyse kan het volgende gezegd worden. 

 

Sterktes en kansen 

Ons pedagogisch handelen is één van onze sterke kanten en het Daltonconcept is 

goed zichtbaar in de school. Dit benutten we door schoolbreed de Kanjertraining 

(verder) te implementeren en te borgen. Hiermee verhogen we het veilig voelen bij 

de kinderen. 

Door het kunnen evalueren en verbeteren van onderwijsopbrengsten liggen er 

mogelijkheden nóg beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van het 

individuele kind, waarmee we goed aansluiten op het kunnen bieden van Passend 

Onderwijs. 

 

Sterktes en bedreigingen 

Door de inzet van ons sterk pedagogisch klimaat in combinatie met het 

Daltonconcept profileren we ons en zijn we aantrekkelijk als school voor nieuwe 

ouders. Door de krimp worden school en daarin logisch volgend het team kleiner. 

Door als team bewust kritisch te blijven op ons onderwijs, door te evalueren en 

doelen te stellen, kunnen we behaalde resultaten borgen. Door 'slimmer met elkaar 

te werken' heeft het team invloed op de werkdruk en blijven we in ontwikkeling met 

elkaar. Ondernemerschap inzetten om de teruglopende inkomsten te beperken 

door inventief te zijn. Met de ambities die we hebben, ervoor zorgen dat we zaken 

als kansen en niet als bedreigingen zien. 

 

Zwaktes en kansen 

Juist in zwaktes moeten we onze kansen benutten. Door ons onderwijsaanbod de 

komende jaren kwalitatief in de diepte én in de breedte te verstevigen werken we 

verder aan passend onderwijs voor ieder kind. Door de vele parttime banen is het 

van belang, zowel de interne als externe communicatie te versterken, zodat 

iedereen altijd goed op de hoogte is van alle zaken die spelen binnen de school. 

Door inzet van talenten en kwaliteiten van individuele leerkrachten met de focus op 

'leren van elkaar', houden we iedereen gemotiveerd. Dit geeft direct effect op het 
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verder ontwikkelen van ons onderwijsaanbod bij bijvoorbeeld Engels, Ict en 

Kanjertraining.  

 

Zwaktes en bedreigingen 

Door ons te richten op verdere ontwikkeling van ons onderwijs, kunnen we antwoord 

geven aan goed geborgd onderwijsbeleid op onze school.  

Met het creëren van een professionele cultuur en ons te richten op het partnerschap 

met ouders geven we inhoud aan passend onderwijs voor ieder kind ook al wordt dit 

door de krimp van de school een steeds grotere uitdaging. Door gebruik te maken 

van het Fectio Marketing- en communicatieplan, bij de bedrijfsvoering voor onze 

school, kunnen we ons sterken tegen de invloeden van buitenaf en daarop zo goed 

mogelijk anticiperen.  

 

Onze strategische doelen voor de komende jaren zijn: 
Onderstaande doelen worden concreet beschreven in de 

Schoolondernemingsdoelen, zie hiervoor hoofdstuk 6. 

 

1. Op 1 augustus 2019 zijn wij een school waar de medewerkers van 

Daltonschool de Zevensprong vanuit een professionele cultuur met elkaar 

samenwerken. 

 

2. Op 1 augustus 2018 is de katholieke identiteit meer herkenbaar binnen 

Daltonschool de Zevensprong. 

 

3. Op 1 augustus 2019 kan het team van Daltonschool de Zevensprong 

handelen naar de onderwijsbehoeften van de individuele kinderen en geven 

hiermee invulling aan Passend Onderwijs. 

 

4. In 2019 geeft het team van Daltonschool de Zevensprong invulling aan een 

breed toekomstbestendig onderwijsaanbod passend bij de gevraagde 

vaardigheden en competenties die nodig zijn voor de kinderen om later als 

volwassenen goed te functioneren in de maatschappij. 

 

5. In 2018 ziet Daltonschool de Zevensprong het onderwijs bij de visitatie van de 

Daltonvereniging met goed resultaat beoordeeld en ontvangen voor vijf jaar 

de licentie. We blijven continu vernieuwend met ons onderwijs door aan te 

sluiten bij de laatste ontwikkelingen uit het Daltononderwijsveld maar steeds in 

relatie tot de ontwikkelingen in de maatschappij. 

 

6. In 2018 heeft de school het erkende vignet van 'Gezonde school' behaald 

waar de kinderen zich veilig voelen en zij optimaal tot leren komen. 

 
7. In 2019 voeren wij als professionele organisatie een interne en externe open 

communicatie en dit in samenwerking met de ouders op basis van 

gelijkwaardig partnerschap. 

 

8. In 2016 heeft Daltonschool de Zevensprong, vallend onder het Fectio 

Marketing- en communicatieplan, een eigen Pr- & communicatieplan 

opgesteld. Hiermee kan de school zich meer professioneel profileren in 

Houten met als doel optimaal gebruik te kunnen maken van nieuwe ouders 

op zoek naar een school voor hun kind(eren).  
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4 Onderwijskundig Beleid 

4.1  Onderwijskundig concept 

 

In onze visie hebben we de Daltonkernwaarden verantwoordelijkheid, 

zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en doelgerichtheid, reflectie en borging 

hoog in het vaandel staan. Sinds juni 2013 zijn we een gecertificeerde Daltonschool 

en hebben voor vijf jaar deze licentie ontvangen. In 2018 wordt de school opnieuw 

gevisiteerd op basis van het Toetsingskader Erkenning Dalton-instellingen.  

 

Daltononderwijs op de Zevensprong 

De kenmerken van het Daltononderwijs zijn terug te vinden zijn zichtbaar binnen de 

school op de volgende manier: 

 

1. Verantwoordelijkheid 

De leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk. Dit houdt in dat vanaf 

groep 1 de kinderen hun werk leren plannen met behulp van een weektaak. In 

groep 1 en 2 zijn dit een aantal verplichte taken op het niveau van het kind en 

een aantal keuzetaken. In groep 3 werken de kinderen met een weektaak, 

waarin de verplichte taken per dag staan aangegeven. De keuzetaken liggen 

vast voor de hele week. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen een complete 

weektaak. In de klas is duidelijk aangegeven wanneer de instructiemomenten zijn 

en het kind kan altijd met deze instructie meedoen. Een aantal kinderen moeten 

deze instructie verplicht volgen. 

In alle groepen is de weektaak afgestemd op het niveau van de leerling en 

hebben de kinderen ook de vrijheid om uit verschillende taken te kiezen. 

Vanaf groep 4 kijken de leerlingen een groot deel van hun werk zelf na en leren 

ze ook hulp vragen, wanneer ze deze nodig hebben.  

De leerlingen zijn verantwoordelijk voor de materialen. Dit blijkt uit het feit dat ze 

zelf hun hulpmiddelen pakken. In de klas zijn open kasten, waarbij de 

hulpmiddelen makkelijk voor de kinderen te vinden en te pakken zijn. 

Ook werken we in alle groepen met een huishoudtaakbord, waarbij ieder kind 

verantwoordelijk is voor een taak en de kinderen samen verantwoordelijkheid 

dragen voor hun omgeving. 

De leerkrachten zijn verantwoordelijk om systematisch de vorderingen van de 

leerlingen bij houden. Uiteraard gebeurt dit op het cognitieve vlak, maar ook wat 

betreft de verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Met behulp 

van een matrix houdt de leerkracht bij hoever de leerling in zijn ontwikkeling is. De 

leerkracht is verantwoordelijk voor doelmatige instructie. Elke leerling krijgt de 

instructie die het nodig heeft, op zijn eigen niveau.  

 

2. Zelfstandigheid 

Vanaf groep 1 wordt op gewerkt met zelfstandig werken. Met behulp van de 

weektaak werken de kinderen zelfstandig aan verschillende opdrachten, waarna 

ze op het planbord en vanaf groep 3 op hun weektaakformulier aangeven wat 

ze gemaakt hebben, wanneer en hoe het gegaan is. Voor het aftekenen 

worden de kleuren van de dag gebruikt. Zo kan ook de leerkracht in één 

oogopslag zien wanneer de leerling het werk gemaakt heeft. 

Als een leerling verder is in zijn zelfstandigheidontwikkeling wordt er over gegaan 

op zelfstandig leren en zelfverantwoordelijk leren. Hierbij krijgt een leerling steeds 

meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces, waarbij de leerling en 

leerkracht de kerndoelen als uitgangspunt nemen. 
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De leerlingen leren vanaf groep 1 om te gaan met uitgestelde aandacht. Hier 

worden diverse hulpmiddelen voor gebruikt. 

Het zelfstandig werken biedt de leerkracht de mogelijkheid om ieder kind 

individueel te begeleiden. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht de 

mogelijkheid om bijvoorbeeld een groepje kinderen extra instructie te geven of 

verdieping op de leerstof aan te reiken. 
 

3. Samenwerking 

De samenwerking wordt onder meer vormgegeven door het maatjessysteem. De 

leerlingen worden vanaf groep 1 elke week gekoppeld aan een maatje. Met dit 

maatje werken ze deze week samen aan verschillende taken en kunnen elkaar 

om hulp vragen. Behalve het maatjessysteem, werken kinderen ook op andere 

manieren samen aan opdrachten. Dit kan zijn met iemand van je eigen niveau of 

juist met een team met kinderen van een verschillend niveau. Dit hangt af van 

de opdracht en het doel wat de leerkracht wil bereiken.  

In de groep zitten de kinderen op vaste plaatsen in tafelgroepjes. Zo kunnen de 

kinderen makkelijker aan elkaar iets vragen en samenwerken. Deze tafelgroepjes 

worden per jaar een aantal keer gewisseld van samenstelling. 

Er vinden ook groep overstijgende vormen van samenwerking plaats. Een goed 

voorbeeld hiervan is het werken met tutoren. Een tutor uit een hoger leerjaar krijgt 

een andere leerling uit een lager leerjaar toegewezen om deze leerling te 

begeleiden bij de leerstof. Dit vindt plaats bij het tutorlezen, maar zal op 

meerdere leerstofgebieden worden ingezet. 

 

4. Effectiviteit en doelmatigheid 

Kinderen werken op een eigen niveau waardoor dit een doelmatige en 

functionele werkwijze is. De leerkracht heeft hierdoor tijd om alle kinderen naar 

behoeften te begeleiden in het leerproces. Het klaslokaal is efficiënt en 

overzichtelijk ingericht, kinderen kunnen zelfstandig materialen pakken, keuze 

maken van werkplek en weten wat van hen verwacht wordt tijdens het werken 

aan de weektaak. Kinderen kennen de groepsafspraken en kunnen hiernaar 

handelen.  

 

5. Reflectie 

De kinderen leren reflecteren op hun eigen handelen, dit doen we door gebruik 

te maken van de verschillende werkvormen. Doordat de kinderen leren 

reflecteren en evalueren krijgen ze inzicht in het eigen leerproces en worden ze 

zich ervan bewust hoe je leerdoelen kunt bereiken. De leerkracht begeleidt de 

kinderen in dit proces van bewustwording en besteedt dagelijks, bij de afsluiting 

van lessen, een kort moment aandacht hieraan. 

 

6. Borging 

Door te werken met de PDCA-cyclus* worden alle ontwikkeltrajecten op school 

gemonitord. Een aantal keren per jaar kijken we kritisch naar deze processen met 

bijbehorende normering/resultaten. Indien nodig wordt het proces bijgesteld en 

bij bereiken van gestelde doelen geborgd in de organisatie door het opstellen 

van een protocol, rapport of beleidsdocument. Omdat onderwijs continu in 

ontwikkeling is werken we op een aantal gebieden met groeidocumenten zoals 

het begeleidingsplan, Daltonboek en Toptalentbeleid. 
* Plan-Do-Act-Check 
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4.1.1 Klassenmanagement 

In groep 1-2 werken we met een heterogene groep. Dit betekent dat beide 

leerstofjaren in één groep aangeboden worden. Dit heeft een aantal voordelen: 

 De ontwikkeling van de kleuters gaat soms met grote sprongen; in elke 

groep is er daarom een grote diversiteit van ontwikkelingsmateriaal 

aanwezig; 

 De instroom van de kleuters kan nu gespreid plaatsvinden binnen de 

groep. Hierdoor groeit een groep langzaam en kan ieder kind rustig 

wennen; 

 Jongere kinderen leren veel van oudere kinderen; 

 De oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen. Zo worden ze 

sociaal vaardiger en krijgen ze zelfvertrouwen. 

 Per leerjaar (1 of 2) wordt op drie instructieniveaus gewerkt. 

 

Vanaf groep 3 tot en met 8 werken we met homogene groepen of combinatie 

groepen. Door het werken met drie instructieniveaus binnen de groep, kan ieder 

kind op zijn manier de leerstof eigen maken en kan de leerkracht aansluiten bij de 

leerstijl van het kind.  

In de tijd dat de kinderen zelfstandig werken geeft de leerkracht kleine groepjes 

apart instructie. Daarnaast kiezen wij voor extra inzet van de intern begeleider. 

Indien beschikbaar kan extra ondersteuning aan kinderen geboden worden door 

een leerkracht of vrijwilliger. De intern begeleider ondersteunt en coacht de 

leerkrachten.  

4.1.2 Zelfsturing van leerlingen 

Hoe de kinderen zelfstandig aan het werk gaan staat uitvoering beschreven in het 

Daltonboek* bij hoofdstuk 4. 

Wat wij vragen van de kinderen aan zelfsturing sluit aan bij de kernwaarden van het 

Daltononderwijs en staat bij punt 4.1 beschreven. 
* Groeidocument Daltonboek, zie bijlagen. 

4.1.3  Differentiatie 

In onze visie komt het belang van kwaliteit van ons onderwijs naar voren. Wij willen 

de kinderen cognitief uitdagen en het maximale uit hen halen.  

Ieder kind leert op zijn eigen niveau en op zijn eigen manier en daarom vinden wij 

het belangrijk om de niveaus en de leerstijlen van ieder kind in kaart te brengen en 

te volgen. Op deze manier kunnen we het kind de hulp geven die het nodig heeft. 

Om tegemoet te komen aan de verschillende leerstijlen van kinderen worden de 

principes van Meervoudige Intelligentie bij het maken van de weektaak toegepast. 

In het Groeidocument begeleidingsplan staat concreet beschreven hoe we de 

onderwijsstructuur vormgeven op onze school.  

4.1.4 Vakgebieden en tijdsbeslag 

Vanaf groep 1 maken we per vakgebied gebruik van lesmethodes, die voldoen aan 

de kerndoelen van het ministerie.  

 

In de groepen 1 en 2 werken we met thema’s. Deze thema’s worden bepaald door 

de methode (Kleuterplein), de kinderen (wat speelt er in de groep), het jaargetijde 

of een speciale gebeurtenis. De ervaringen van de kinderen staan hierbij centraal, 

hierdoor zijn zij betrokken en enthousiast. Aan de hand van de thema’s worden 

verschillende activiteiten aangeboden, waarbij aandacht is voor de 

taalontwikkeling, het rekenen, de motoriek en muziek. 
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Bij de aanschaf van een nieuwe methode letten we op dat deze voldoet aan de 

kerndoelen, houden we rekening met de aansluiting bij het Daltononderwijs en de 

aantrekkelijkheid van de methode. 

De vakgebieden die aan de orde komen zijn: 

 

Basisvaardigheden: 

Aanvankelijk lezen (groep 3) 

Taal 

Spelling 

Technisch lezen 

Begrijpend lezen 

Schrijven 

Rekenen 

Engels (nu vanaf groep 5) 

 

Wereldoriënterende vakken en godsdienst: 

Aardrijkskunde 

Geschiedenis 

Natuur & Techniek 

Verkeer 

Godsdienst 

Naast de godsdienstlessen bereiden we de kinderen van groep 4 voor op de Eerste 

Heilige Communie en de kinderen van groep 8 op het Vormsel. We verwachten dat 

elke leerling met de voorbereiding op school meedoet, ook als het kind niet aan de 

kerkelijke vieringen deelneemt. 

 

Expressie activiteiten: 

Bewegingsonderwijs/ Gym 

Muziek 

Tekenen 

Handvaardigheid 

Kunst en cultuureducatie 

Sociale ontwikkeling 

 

Een overzicht van de methodes en het tijdsbeslag van de vakgebieden is terug te 

vinden in de bijlagen 2 en 3. 

Mocht bij het maken van de groepsplannen blijken dat een bepaalde groep voor 

een onderdeel meer tijd nodig heeft om een resultaat op niveau te behalen, wordt 

dit in overleg met de intern begeleider gedaan. 

4.1.5 Wijze van omgaan met elkaar 

Daltonschool de Zevensprong heeft is een goed pedagogisch klimaat. 'Er is een 

prettige sfeer’, deze uitspraak krijgen we regelmatig te horen van kinderen, ouders, 

stagiaires en personeel. Ook in de kwaliteitsmeter van de afgelopen jaren scoorde 

de Zevensprong hoog bij 'Pedagogisch klimaat'. 

Deze prettige sfeer is te voelen als je de school binnenkomt en terug te zien in de 

omgang tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en leerkrachten, ouders en 

leerkrachten en leerkrachten onderling. Respect en elkaar accepteren en 

waarderen zijn belangrijke kernwaarden. Om te blijven werken aan dit goede 

pedagogische klimaat, houden we aandacht voor volgende punten: 

 

 

 



Schoolondernemingsplan Daltonschool de zevensprong 2015 - 2019 
16 

 Opstellen klassenprotocol:  

Aan het begin van elk schooljaar wordt met de hele groep een 

klassenprotocol opgesteld. In dit klassenprotocol staan de regels en afspraken 

van de groep en dit wordt door ieder kind en de leerkrachten ondertekend. 

 

 Gedragsregels binnen de school:  

Binnen de school gelden ook een aantal 'kapstokregels': 

 We gaan respectvol met elkaar om 

 We gaan respectvol met onze omgeving om 

 We gaan respectvol met de gemaakte afspraken om 

Respectvol: we letten op elkaar, we zorgen voor elkaar. 

 

 Trefwoord: 

De methode voor godsdienst komt dagelijks aan bod en ook hierin wordt veel 

over waarden en normen gesproken. 

 

 Kanjertraining: 

 In de onderbouw wordt de kleine kanjertraining aangeboden en in de 

bovenbouw de grote kanjertraining. Door deze training leren de kinderen 

sociale vaardigheden om in een groep met elkaar om te gaan. Het 

belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en 

de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van 

sociale stress. De Kanjertraining wordt preventief en curatief ingezet binnen de 

school. De Kanjertraining geeft kinderen meer vertrouwen, gevoel van 

veiligheid en rust, bouwt aan wederzijds respect en sluit aan bij Actief 

Burgerschap en Sociale Integratie. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen 

van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere 

leerresultaten behalen. 

 

 Pestprotocol: 

Wij hebben een pestprotocol, waarin de stappen duidelijk staan omschreven.  

Wij zien het als onze taak, bewust en proactief in de lessen aandacht te 

geven aan ‘hoe ga je met elkaar om’ in lastige situaties. De methode 

Kanjertraining zet hier preventief en curatief op in en stimuleert hiermee een 

positieve sfeer in de groepen. De Kanjertraining is geïmplementeerd in school 

en getrainde leerkrachten zijn gecertificeerd en mogen deze Kanjerlessen 

geven. Het valt onder het Veiligheidsprotocol wat in 2015-2016 herschreven 

wordt. Het ligt ter inzage bij de directeur.  

 

 Burgerschap en sociale integratie: 

We zien het als onze taak om de leerlingen mede op te voeden tot 

verantwoordelijke en actieve burgers. De leerlingen van onze school groeien 

op in een omgeving waarin de diversiteit van godsdiensten, etniciteit, 

culturen, opvattingen en leefwijzen weinig zichtbaar zijn. Wij zijn in ons 

onderwijsaanbod actief op zoek naar mogelijkheden om de kinderen 

hiermee in aanraking te brengen. Een voorbeeld hiervan is het jaarlijkse 

Vastenactieproject, waarbij een derdewereldland centraal staat. Een 

tweede voorbeeld is de palmpaasviering, waarbij we ons richten op ouderen 

en hulpbehoevenden.  

 

 Door de sociale competenties bij onze leerlingen te vergroten met behulp 

 van de methodes Trefwoord en Sociale talenten en de Kanjertraining 

 groeien onze leerlingen op tot burgers die voor een ander klaar staan. 
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 Ook zorgen verschillende buitenschoolse activiteiten voor de sociale 

 integratie van de kinderen: 

 Deelname aan voetbal- en volleybaltoernooien 

 Deelname aan de avondvierdaagse 

 De leerlingen van groep 1 en 2 hebben een kleuterdag 

 De leerlingen van groep 3 t/m 7 gaan op schoolreisje 

 De leerlingen van groep 8 gaan aan het begin van het schooljaar naar het 

prehistorisch Hapskamp en aan het einde van het jaar gaan zij kanoën en 

barbecueën.  

4.1.6 Inrichtingseisen 

Het gebouw van de Zevensprong heeft 10 lokalen, een speellokaal, een 

handvaardigheidruimte, mediatheek, teamkamer en meerdere werkplekken voor 

directeur, intern begeleider, ondersteuners en administratief medewerkster. De 

eerste drie lokalen zijn gebouwd rondom een kleine hal, de kleuterhal. In deze hal 

spelen en werken de kleuters aan opdrachten en zijn ook voor de leerlingen uit 

groep 3 werkplekken ingericht in het stilwerklokaal. 

De overige lokalen zijn gebouwd rondom de grote hal. Deze hal wordt gebruikt voor 

het podiumoptreden en informatieavonden, maar geeft vooral de leerlingen de 

mogelijkheid om in de hal rustig te werken. In deze hal zijn verschillende werkplekken 

gecreëerd en staan open kasten, waaruit de leerkrachten en leerlingen de 

benodigde materialen kunnen pakken. Iedere klas is verantwoordelijk voor zijn eigen 

stukje in de hal. 

In deze hal is een open ruimte waar meerdere computers staan. De leerkracht en 

leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het rustig werken in de hal, zodat de andere 

kinderen niet gestoord worden. Er is voor de kinderen van gr. 4 tot en met 8 

eveneens stilwerklokaal ingericht, voor de kinderen die kiezen stil te willen werken 

aan hun opdrachten. In het komende jaar krijgt de inrichting van de hal aandacht 

om het verder te optimaliseren, zodat het Daltononderwijs nóg meer zichtbaar wordt 

binnen de school. 

4.2 Realisatie Kerndoelen 

Daltonschool de Zevensprong werkt met actuele methodes die Cotan- 

gecertificeerd zijn. Hiertoe worden methodes gebruikt die voldoen aan de 

kerndoelen gesteld door Ministerie van O&W. Een overzicht van de lesmethodes is 

terug te vinden in bijlage 2. 

Bij de oriëntatie op een nieuwe lesmethode wordt bovendien gekeken of deze 

aansluit bij de Daltonprincipes. 

4.3 Leerlingbegeleiding 

Voor alle leerlingen wil de school een plek zijn, waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot 

sociaal vaardige en competent functionerende mensen.  

Het onderwijsaanbod is erop gericht dat alle leerlingen het beste uit zichzelf halen. In 

ons begeleidingsplan* stellen wij ons als doel optimale zorg aan de leerlingen te 

bieden. Bij de aanvang van de schoolse periode bestaan er al 

ontwikkelingsverschillen tussen kinderen in aandacht en behoeftes. 
* groeidocument begeleidingsplan, zie bijlagen 

4.3.1 Organisatie van de zorgstructuur 

Het team, intern begeleider en directeur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

leerlingbegeleiding. De intern begeleider heeft de zorgstructuur op Daltonschool de 

Zevensprong beschreven in het groeidocument begeleidingsplan 2015-2019. In dit 
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document staan de zorgstructuur en afspraken rond de leerlingenzorg beschreven.  

In onderstaand stroomschema staat hoe de zorg geregeld is binnen Daltonschool 

de Zevensprong. 
 

Passend onderwijs binnen Fectio december 2014 

 

4.3.2 Leerlingvolgsysteem 

De school werkt met een leerlingvolgsysteem. Binnen dit systeem worden 

verschillende signaleringsinstrumenten gebruikt. Dit zijn o.a. de toetsen van CITO, Kijk 

voor groep 1 en 2, de signaleringstoetsen van de methode Veilig Leren Lezen voor 

groep 3 en KanVAS. (sociaal-emotioneel volgsysteem) 

Daarnaast volgen de leerkrachten van groep 3 t/m 8 de ontwikkeling van de 

leerlingen met de methode-gebonden toetsen. Al deze gegevens vormen de basis 

van de rapportage naar de ouders.  

De leerkrachten verwerken de resultaten in groepsoverzichten. De 

groepsoverzichten worden vier keer per jaar besproken met de intern begeleider 

tijdens de groepsleerlingbespreking.  
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4.3.3 Rapportage naar de ouders 

Vier keer per jaar worden oudergesprekken gepland, waarvan de laatste op 

verzoek van de leerkracht plaatsvindt. We vinden de samenwerking met ouders van 

primair belang in een goede begeleiding van de kinderen op school.  

De leerkracht brengt de ouders op de hoogte als er extra zorg en hulp nodig is. De 

leerkracht kan de ouders vragen om extra hulp te bieden door oefenmomenten 

thuis te plannen. Het handelingsplan en de evaluaties worden bewaard in het 

leerlingendossier. 

4.3.4 Passend Onderwijs  

Op 1 augustus 2014 ging de Wet op Passend Onderwijs van kracht. Vanaf dat 

moment hebben schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat zij vanaf dat 

moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende 

onderwijsplek moeten bieden. Ouders melden hun kind aan bij de school van hun 

keuze. De school heeft dan de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Dit 

kan zijn op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een 

andere school in het reguliere onderwijs of het speciaal onderwijs. Onze school valt 

onder het samenwerkingsverband Profi Pendi. 

4.3.5 Opbrengstgericht werken 

Wij willen het opbrengstgericht werken op Daltonschool de Zevensprong een 

duidelijke plaats geven in ons onderwijs. Door doelen te stellen, leerresultaten in zicht 

te hebben en planmatig en resultaatgericht werken, gaan de leerprestaties 

omhoog.  

5 Personeelsbeleid KS Fectio 

 

In de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de stichting staat het strategisch 

beleidsplan 2015-2018 centraal. Daarin staat het realiseren van een professionele 

cultuur voorop, als essentiële bijdrage aan de missie om goed en passend onderwijs 

te geven aan iedere leerling. Daarnaast geldt als basis voor het personeelsbeleid de 

gesprekscyclus: iedere medewerker heeft elke twee jaar in dit kader drie gesprekken 

(doelstellend gesprek, functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek) met de 

leidinggevende (teamleider of directeur), waarin gebruik wordt gemaakt van de 

compententiematrix van KS Fectio. 

 

Een professionele cultuur 

In een professionele cultuur is men er primair op gericht om samen betere 

professionals te worden. In zo’n cultuur is kwaliteit leidend. Onder een professionele 

cultuur bij Fectio verstaan wij een school die continu en systematisch bezig is met 

verbeteren, onder leiding van een sterke onderwijskundige leider, met leraren die 

zich bewust zijn van hun belangrijke professionele bijdrage aan de ontwikkeling van 

alle leerlingen en daarom continu bezig blijven met het verbeteren van hun 

vaardigheden en hun kennis actueel houden. De opbrengst van een professionele 

cultuur is een leergemeenschap - een school, maar ook de Stichting als geheel - die 

in staat is uitstekende antwoorden te formuleren op de vragen van elk kind met 

medewerkers die ieder voor zich bewust zijn van hun taak en hun waardevolle 

bijdrage aan het onderwijs van de school. Een stimulerende werkomgeving waarbij 

de professionele ontwikkeling (van elke medewerker) prioriteit heeft draagt bij aan 

de kwaliteit van leraren. En diversiteit in het onderwijsteam helpt bij het maximaal 

benutten van de capaciteiten en kwaliteiten van teamleden. Omgekeerd is voor de 
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Stichting van groot belang om goed personeel te waarderen en te blijven boeien. 

Met deze cultuur willen we dit bevorderen 

We willen dit op de volgende manier realiseren: 

 

 Fectio wordt een organisatie die bewust gericht is op verbeteren, vernieuwen 

en ontwikkelen. Scholen werken daarbij met elkaar samen en zijn enerzijds 

gericht op de eigen schoolontwikkeling en anderzijds dienstbaar aan de 

schoolontwikkeling van de collega-scholen.  

 

 Professionalisering van medewerkers bovenaan de agenda van Fectio te 

plaatsen. Doel daarvan is beleid te ontwikkelen en activiteiten te ontplooien 

die medewerkers uitdagen zich te blijven bekwamen in hun vak. Het gaat 

daarbij niet alleen om de teamgerichte deskundigheidsbevordering maar 

ook om individuele professionalisering op diverse niveaus. We verstaan onder 

professionaliseren het bewust en doelgericht leren om je elke dag te 

verbeteren in je vak. 

 

 We onderscheiden in de professionalisering vier pijlers. De eerste 

professionaliseringspijler is het leren binnen de school als professionele 

leergemeenschap. De tweede pijler is het leren in tussen schoolse 

leergemeenschappen waarbij medewerkers een netwerk vormen voor 

bijvoorbeeld wetenschap & techniek, Engels of cultuureducatie. De derde 

pijler is de Fectio-leergemeenschap waarbij korte cursussen worden 

georganiseerd voor medewerkers. En bij voorkeur van medewerkers. De 

vierde pijler bestaat uit het externe aanbod van (master) opleidingen gericht 

op onderwijsverbetering. 

 

 Goede scholen hebben sterke onderwijskundige leiders nodig. De komende 

jaren wordt binnen Fectio stevig geïnvesteerd in het onderwijskundig 

leiderschap. 

 

 Fectio wordt intern een netwerkorganisatie waarbij men van en met elkaar 

kan leren. Gericht op onderlinge samenwerking en afstemming, op school- en 

functieniveau. Deze ontwikkeling is ingezet met Fectio 2.0 en zal in de 

komende periode verder ontwikkeld worden. 

 

 Een professionele organisatie communiceert helder en open. Dit betekent 

een beleid gericht op een goede interne communicatiestructuur. Hierin zal 

ICT zeker een rol spelen. 

 

 Elke school dient als opleidingsschool voor studenten van ofwel de 

Marnixacademie ofwel het Instituut Theo Thijsen. 

5.1 Doelstelling van het personeelsbeleid  

 

Als school hanteren we de beleidsuitgangspunten en documenten van de stichting. 

Voor de invulling hiervan gaan we uit van de missie en visie van onze school. Ook 
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voor het personeel zijn de principes verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, 

samenwerking, effectiviteit en reflectie van belang. De daarbij horende 

competenties van een Daltonleerkracht komen in de gesprekscyclus aan de orde. 

We hanteren met elkaar het uitgangspunt van 'gedeelde verantwoordelijkheid' en 

dit betekent dat iedere leerkracht zich verantwoordelijk voelt voor de eigen 

professionele ontwikkeling maar ook de belangen ziet van ontwikkeling voor het 

grotere geheel.  

Daarnaast dienen de personeelsleden de katholieke identiteit te respecteren en uit 

te dragen. 

 

Om op schoolniveau de kwaliteiten van leerkrachten goed te benutten en verder te 

ontwikkelen worden structureel gesprekken gevoerd. Via een gesprekscyclus 

creëren we professionele ontmoetingen tussen leidinggevende en medewerkers. 

Door het voeren van de verschillende gesprekken zorgen we er ook voor dat de 

doelstellingen van de school en de ontwikkelingsdoelen van leerkrachten beter op 

elkaar worden afgestemd. We vinden het ook van belang dat leerkrachten zich 

gewaardeerd voelen voor de inspanning die zij leveren aan de ontwikkeling van de 

school. 
 

Als basis voor de gesprekscyclus worden voorbereidingsformulieren gehanteerd die 

binnen de Stichting op alle scholen gebruikt worden. Deze beleidsperiode zal de 

gesprekscyclus worden gedigitaliseerd met behulp van het instrument van Youforce, 

implementatie hiervan gebeurt in 2015-2016. Dit instrument heeft een goede 

koppeling met de competenties uit de wet BIO (Beroepen in het Onderwijs). 

Daarnaast werkt de leerkracht met een bekwaamheidsdossier waarvan het 

Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) onderdeel is.  

 

Onderstaand wordt de huidige gesprekscyclus schematisch weergegeven:  

 

Soort gesprek Afname Door Periode 

Lesobservatie met nagesprek jaarlijks directeur Oktober-

december 

Functioneringsgesprek*, inclusief POP 

gesprek 

jaarlijks  directeur januari - mei 

Beoordelingsgesprek* 

 

Per 2 jaar directeur Mei-juli 

Voortgangsgesprek 
(volgens afspraak of als hiertoe aanleiding is)  

Tussentijds  

 

directeur  

Een beoordelingsgesprek wordt altijd voorafgegaan door een observatie en/of 

klassenbezoek door de directeur. 

Invoering van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen kan aanleiding zijn voor de 

directie om aan de hand van een kijkwijzer een extra klassenbezoek af te leggen 

(feedback geven). 

Tevens houdt de directie flitsbezoeken, korte klassenbezoeken, waardoor zij zicht 

houdt op sfeer en werken binnen de school. 
 

* Hiervoor worden standaard (Fectio) formulieren gebruikt, welke na ondertekening 

door personeelslid en directeur worden bewaard in het personeelsdossier.  

 

Binnen KS Fectio stimuleert men interne mobiliteit om personeel de 

gelegenheid te geven in ontwikkeling te blijven.  
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5.2  Uitgangspunten bij het opstellen van de formatie 

 

Richtlijnen vanuit KS Fectio 

De formatie van een school wordt vorm gegeven door medewerkers op basis van 

het bedrag dat door het bestuur jaarlijks beschikbaar wordt gesteld om het 

onderwijs op een wijze die past bij de missie vorm te geven. 

 

Bij het vaststellen van deze kwantitatieve formatie spelen de volgende punten een 

rol: 

 Wat heeft de school nodig om goed en passend onderwijs te geven? 

 Hoeveel leerlingen heeft de school? Nu en in de komende jaren? 

 Zijn er extra middelen nodig voor leerlingen met een lichamelijke of 

psychische belemmering om het het onderwijs op de school te volgen? 

 Hoe wordt het ruimtebeslag benut? Zijn er externe partners die gebruik maken 

van het schoolgebouw? 

 Voldoet de schoolbegroting aan de eis dat deze over een periode van drie 

jaar tenminste budgetneutraal is?  

Bij het vaststellen van de kwalitatieve formatie spelen de volgende punten een rol: 

 Hebben de medewerkers de gelegenheid om in overleg met de 

schooldirectie hun loopbaanontwikkeling vorm te geven door andere 

werkzaamheden binnen het functieprofiel te verrichten? 

 Geeft de school in voldoende mate gelegenheid tot personele mobiliteit 

tussen de scholen van Fectio? 

 Hanteert de school de volgende grenzen: 

 In principe ten hoogste twee leerkrachten voor een groep 

(uitgezonderd vervanging bij ziekte en verlof). 

 In principe een formatie-indeling voor een geheel schooljaar 

met de restrictie dat tussentijdse ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst conform cao-PO altijd mogelijk is. Bij 

overplaatsing binnen KS Fectio gedurende het schooljaar geldt 

een overgangstermijn van minimaal 6 weken. 

Per augustus 2016 vindt binnen KS Fectio de nieuwe Cao-PO 2014 zijn uitwerking. Dit 

heeft een directe relatie met het opstellen én de uitvoering van de formatieplannen 

voor de komende jaren. Hoe dit alles in de praktijk zijn weerslag krijgt is op dit 

moment niet bekend. Door de krimp van het aantal leerlingen, binnen de gehele 

stichting, is bekend dat er jaarlijks arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Hoe dit voor de 

individuele scholen uitwerkt is vooraf niet te zeggen, dit wordt jaarlijks duidelijk 

wanneer het bestuursformatieplan is vastgesteld. 

 

Inkomsten en bestedingen 

Voor de inkomsten en bestedingen is de begroting leidend. Hierin staan 

aangegeven welke inkomsten we als school hebben en welke uitgaven we zullen 

maken.  

We streven naar een maximale personele inzet voor het formeren van groepen. 

Daarnaast is formatieruimte voor daltoncoördinatie, interne begeleiding, 

administratie en directie-uren van belang om de beoogde schooldoelstellingen te 

kunnen waarmaken en kwalitatief goed onderwijs aan ieder kind te bieden.  
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Bij het opstellen van het formatieplan voor de school neemt de directeur als 

uitgangspunt de kwaliteit en ervaring van medewerkers. Er wordt een balans 

gezocht tussen persoonlijke- en schoolbelangen welke niet altijd overeenkomen.  

De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad geeft jaarlijks goedkeuring 

aan het schoolformatieplan. 

5.3 Uitgangspunten voor het taakbeleid 

 

Het taakbeleid van Daltonschool de Zevensprong is afgeleid van de afspraken die 

hiervoor binnen KS Fectio gemaakt zijn en de kaders die door de wet zijn gesteld.  

 

Er is een onderscheid te maken aan de hand van ieders WTF tussen les gebonden 

taken, lesverwante taken en deskundigheidsbevordering. 

Het taakbeleid staat in directe relatie met de nieuwe Cao-PO 2014. 

 

Aan het eind van het schooljaar wordt vastgesteld wie verantwoordelijk wordt voor 

welke taak in het nieuwe schooljaar. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening 

gehouden met talenten en wensen van de medewerkers. 

Op bovenschools niveau wordt het taakbeleid in 2015-2016 herzien in het kader van 

de nieuwe Cao-PO 2014 en volgens deze richtlijnen uitgewerkt met ingang van 

augustus 2016.  

5.4 Nascholing 

 

Het scholingsbeleid van KS Fectio wordt in 2016 aangepast aan de hand van de 

ambities van het strategisch beleidsplan van KS Fectio. Goed onderwijs staat of valt 

met goede leraren. En daar gaat Fectio werk van maken. Tot en met schooljaar 

2015/2016 gelden als minimale basis voor het scholingsbeleid de afspraken die in het 

kader van cao-PO 2014 zijn gemaakt. In 2016/2017 wordt het nieuwe beleid 

geïmplementeerd. Daarnaast geldt als ambitie dat In 2018 15% van de leraren een 

aansluitende masterdegree (M, MA, MSc en 50% van de schooldirecteuren een 

aansluitende masterdegree (M,MA, MSc) heeft. En worden leraren en directeuren 

aangemoedigd een masteropleiding te volgen. 

 

Op Daltonschool de Zevensprong wordt binnen de normjaartaak van de werknemer 

10 % aangemerkt als uren ten behoeve van persoonlijke deskundigheidsbevordering. 

De scholing moet passen binnen de ontwikkeling van de organisatie of binnen de 

POP van de werknemer. De werknemer legt achteraf verantwoording af over zijn 

professionalisering in het functioneringsgesprek. 

Daarnaast is er de teamscholing als een wezenlijk onderdeel van het werk en stelt 

deelname aan deze scholing voor iedereen verplicht. Deze tijd wordt verrekend met 

de uren deskundigheidsbevordering. 

 

De deskundigheidsbevordering richt zich met name op de strategische doelen die 

gesteld zijn voor de komende vier jaren.  

Het school nascholingsoverzicht 2015-2016, zie bijlage 4. 

5.5 ARBObeleid 

 

Katholieke scholenstichting Fectio streeft naar optimale arbeidsomstandigheden 

voor haar personeel. Het arbobeleid is gericht op waarborging van de veiligheid en 

gezondheid van medewerkers en op het voorkomen en beheersen van 

psychosociale arbeidsbelasting. 
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Om dit te bereiken, wordt beleid geformuleerd en uitgevoerd, waarbij 

onaanvaardbare risico’s in principe zijn uitgesloten. Vermijdbaar verzuim door ziekte 

en arbeidsongeschiktheid wordt zo veel mogelijk tegengegaan. Speciale aandacht 

gaat uit naar de inzet van nieuw personeel, ouderen en herintreders.  

Het bestuur laat zich bij zijn verplichtingen uit de Arbowet bijstaan door een 

gecertificeerde Arbodienst. Elk jaar evalueert het bestuur in samenspraak met het 

directeurenoverleg het contract met de Arbodienst. Zo nodig wordt het bijgesteld.  
 

RI & E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) 

Conform de Arbowet stelt Daltonschool de Zevensprong naar aanleiding van de 

RI&E een plan van aanpak op. Hierin staat welke knelpunten en risico’s in welke 

volgorde aan bod moeten komen, welke werkzaamheden hiermee gepaard gaan, 

wie daarvoor verantwoordelijk is en welk budget in termen van tijd en geld daarmee 

gemoeid zijn. Ook is terug te lezen welke activiteiten al zijn uitgevoerd. Het plan van 

aanpak wordt aan de MR voorgelegd en jaarlijks besproken tijdens de MR 

vergaderingen. De acties worden opgenomen in het schooljaarplan. 

De RI & E wordt minimaals eens per vier jaar volledig uitgevoerd. 

6   Schoolondernemingsdoelen 
 

Voor de planperiode 2015-2019 zijn per beleidsterrein de tactische doelen 

beschreven. Bij het vaststellen van deze doelen zijn de strategische doelen 

uitgangspunt. Daarnaast is de input uit de SWOT gebruikt. In hoofdstuk 7 worden de 

doelen geïntegreerd met het kwaliteitsbeleid en verder operationeel uitgewerkt. De 

operationeel uitgewerkte doelen worden jaarlijks in een activiteitenjaarplan 

beschreven. Zo sluiten bij steeds optimaal aan bij de geëvalueerde onderwerpen 

om van daaruit een nieuwe jaarplanning op te stellen.  

 

Onderwijs: 

1. In 2015-2016 wordt het Toptalentbeleidsplan geschreven door de 

Toptalentcoaches en toegepast binnen de school.  

 Dit doel hoort bij strategisch doel 3. 
 

2. In 2015-2016 wordt het Kleutervolgsysteem 'Kijk' ingevoerd en in gebruik 

genomen.  

 Dit doel hoort bij strategisch doel 3. 
 

3. In 2016-2017 kunnen leerkrachten groepsplannen opstellen voor taal, rekenen 

en lezen en handelings- en opbrengstgericht werken.  

 Dit doel hoort bij strategisch doel 3. 
 

4. In 2016-2017 kan iedere leerkracht de begeleidingsstructuur van de school op 

een goede wijze uitvoeren. Is bekend met doorgaande leerlijnen en maakt 

structureel gebruik van de data uit het LVS en ParnasSys. 

 Dit doel hoort bij strategisch doel 3. 
 

5. In 2016-2017 heeft de school een ICT schoolbeleidsplan afgestemd op de visie 

van de school en de ontwikkelingen in de maatschappij.  

 Dit doel hoort bij strategisch doel 4. 
 

6. In 2017-2018 zijn de nieuwe methodes Taal en Rekenen verdiepend 

geïmplementeerd en Engels, Gym en Wereld Oriëntatie geborgd in de 

organisatie met afgestemde leerresultaten.  

 Dit doel hoort bij strategisch doel 4. 
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7. In 2018-2019 is het onderwijsaanbod verbreed met Techniekonderwijs, 

Culturele en Kunstzinnige vorming en de creatieve vakken.  

 Dit doel hoort bij strategisch doel 4. 

 

8. In 2018-2019 zijn vanuit de Daltonvisie de kernwaarden verder ontwikkeld en 

geborgd in de organisatie.  

 Dit doel hoort bij strategisch doel 5. 

 

9. In 2017-2018 beoordelen de ouders, leerkrachten en kinderen uit gr. 7 en 8 de 

aspecten die uitgewerkt zijn in relatie tot de 'Gezonde school' met een 7,5 (als 

een 10 de maximale score kan zijn) bij de kwaliteitsmeting.  

 Dit doel hoort bij strategisch doel 6. 

 

Personeel: 

 

10. In 2016-2017 neemt in het kader van een professionele cultuur 90 % van de 

leerkrachten verantwoording voor de eigen ontwikkeling, dit komt voort uit de 

gesprekkencyclus van Fectio. Iedere leerkracht werkt aan de eigen 

professionalisering aan de hand van een zelf beschreven POP (digitaal in You 

Force Performance Managementsysteem (YFPM).  

 Dit doel hoort bij strategisch doel 1. 

 

11. In 2018-2019 is het team bekwaam om gebruik te maken van elkaars talenten, 

kwaliteiten en expertise en vormen een 'Leerteam' met elkaar.  

 Dit doel hoort bij strategisch doel 1. 

 

12. In 2018-2019 werken we op school met Dalton gecertificeerde leerkrachten. In 

overleg met de directeur maakt een nieuwe collega, indien niet 

gecertificeerd, de keuze om in het eerste óf twee jaar met de opleiding te 

starten. Gecertificeerde leerkrachten volgen de nascholingscursus indien van 

toepassing.  

 Dit doel hoort bij strategisch doel 5. 

 

Marketing & communicatie: 

 

13. In 2015-2016 heeft de school een Pr & communicatieplan en heeft de 'PO- 

vensters' ingevuld. De school sluit hiermee aan op de gestelde doelen 

beschreven in het Fectiobeleid voor de profilering van de individuele school in 

de schooljaren daarna.  

 Dit doel hoort bij strategisch doel 7 en 8. 

 

Identiteit: 

 

14. In 2017-2018 werkt de school vanuit het identiteitsbeleid, dit staat in relatie tot 

het Fectio Beleidsdocument Identiteit.  

 Dit doel hoort bij strategisch doel 2. 
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Overzicht van de planningsperiode van de gestelde schoolondernemingsdoelen: 

 

Doel: 15 -16 16 -17 17-18 18 -19 
1. Toptalentbeleidsplan schrijven en implementeren 

 

X X   

2. Kleutervolgsysteem 

'KIJK' implementeren 

X    

3. Opbrengstgericht Werken 

 

X X   

4. Begeleidingsstructuur uitvoeren 

 

X X   

5. ICT-beleidsplan schrijven en implementeren X X 

 

  

6. Verdiepend implementeren Taal en Rekenen. 

Borgen Engels, Gym, Lezen en WO 

X X X  

7. Verbreden onderwijsaanbod 

 

 X X X 

8. Dalton kernwaarden blijven in ontwikkeling 

 

X X X X 

9. Gezonde School 

 

 X X  

10. Professionele cultuur; Teamprofessionalisering, 

Fectio gesprekkencyclus en POP 

X X   

11. Benutten teamtalenten, kwaliteiten en expertise 

 

 X X X 

12. Dalton gecertificeerde leerkrachten 

 

X X X X 

13. Marketing & Communicatie 

 

X X   

14.  Identiteit 

 

 X X  

7 Kwaliteitsbeleid 
 

Eén van de kernbegrippen van Daltonschool de Zevensprong is kwaliteit. Kwaliteit 

moet een voortdurende cyclus zijn waarin we activiteiten plannen met een doel. 

Onze plannen zetten we daarom per onderdeel uit volgens de PDCA - 

Kwaliteitscyclus 

 

 In de eerste fase P(lan) bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken, meten 

we de kwaliteiten die we nu hebben en maken we plannen hoe we van de 

huidige situatie naar de gewenste situatie kunnen komen. Deze plannen 

worden SMART opgesteld, waarbij we er goed op letten ook tussentijdse 

evaluaties in te plannen en mogelijkheden tot eventuele bijstelling, mocht de 

tussentijdse evaluatie daar aanleiding toe geven. 

 

 In de tweede fase D(o) voeren we de gemaakte planning uit. Tijdens dit 

uitvoeringsproces vindt voortdurend procesbewaking plaats, door de directer 

samen met de werkgroep van het betreffende ontwikkelingsgebied. Ook de 

medezeggenschapsraad speelt hier een belangrijke rol in. Procesbewaking 

betekent dat er voortdurend bewaakt wordt dat de verschillende fases van 

de kwaliteitsbewaking continu en cyclisch uitgevoerd worden.  

 

 In de derde fase C(heck) controleren we, via een tussentijdse evaluatie, of we 

met onze planning nog wel op de goede weg zitten. 
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 Bij de vierde fase A(ct) volgt eventueel (afhankelijk van de uitkomst van de 

Check-fase) een bijstelling in de planning.  
 

Daarmee kom je weer uit bij de eerste fase P en wordt de cyclus weer opnieuw 

doorlopen. 

 

De 'Schoolondernemingsdoelen' uit hoofdstuk 6 van schooljaar 2015-2019 worden 

jaarlijks uitgewerkt in een activiteitenjaarplan. Zie bijlage 1.  

 

Vastlegging en borging 

Om ervoor te zorgen dat, ook na uitvoering van de jaarplannen, de behaalde 

kwaliteit gewaarborgd blijft, zal elke definitief vastgestelde beleidsregel worden 

vastgelegd in een beleidsplan of kwaliteitsdocument. Hierin staat, na afloop van het 

proces, weergegeven welke werkwijzen de school volgt om de onderwijskwaliteit te 

behalen en te behouden.  
 

Betrokkenheid van team en ouders 

Het is specifiek de bedoeling dat het team vanuit 'gedeelde verantwoordelijkheid' 

verantwoordelijk wordt voor het behalen van de gestelde doelen. Waar mogelijk 

wordt een werkgroep ingesteld, de voorzitter van de werkgroep bewaakt samen 

met de directeur het te doorlopen proces, of de gestelde doelen bereikt worden 

binnen de daarvoor gesteld termijn.  

  

Ook zullen de ouders, middels de medezeggenschapsraad, betrokken worden. Zij 

zullen de plannen beoordelen en zo nodig verbeteringen voordragen. Uiteraard 

zullen zij steeds goed op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken 

tijdens de uitvoering het jaarplan.  

 

Verantwoording 

In onze jaarplannen evalueren wij drie keer per jaar de voortgang van de 

ontwikkelingen. Deze evaluaties worden steeds gedeeld met het team en de 

medezeggenschapsraad. Aan het einde van het schooljaar evalueren wij in ons 

jaarplan of de door ons nagestreefde doelen zijn behaald en beschrijven dit in een 

jaarverslag. Dit jaarverslag wordt gedeeld met het team en de 

medezeggenschapsraad en vormt het uitgangspunt voor het jaarlijks nieuw op te 

stellen activiteitenjaarplan.  

8 Marketingplan 
 

Uitgangspunt van KS Fectio voor het gehele marketingcommunicatiebeleid zal het 

profiel zijn van de stichting KS Fectio. Dit profiel vormt het uitgangspunt voor het 

ontwerp en vulling van de website van KS Fectio. En dit profiel vormt uitgangspunt 

voor het formuleren van de inhoud van het keurmerk Fectio (anders gezegd: wat het 

betekent om een Fectio-school te zijn). Elke school werkt met een eigen PR-profiel 

wat past binnen het algemene profiel van de stichting. Dit profiel is praktisch en 

geeft het schoolteam goede aanwijzingen bij de uitvoering van marketing-

communicatiebeleid in de komende jaren. Door Fectio worden algemene eisen 

gesteld aan de website van de school. Elke school heeft een eigen pagina bij 

Vensters PO en elke school onderhoudt aan de hand van de Fectio-norm de 

informatie op Vensters PO. 
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Daltonschool de Zevensprong staat in een oudere wijk van Houten, waardoor het 

aantal kinderen in de wijk terugloopt. Dit blijkt uit de prognosegegevens van de 

gemeente. Omdat er nog meer scholen in de wijk staan is het belangrijk om ons als 

school te profileren en de mensen in de wijk te laten zien dat wij een school zijn 

waarbij verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit, reflectie, 

borgen van goed onderwijs en identiteit hoog in het vaandel staan. 

 

Daltonschool de Zevensprong heeft al in de planning staan om in schooljaar 2015-

2016 een PR & communicatieplan op te stellen passend bij de situatie van onze 

school. Dit plan zal binnen de vastgestelde kaders van de stichting worden 

omschreven. 

Voor het opstellen van dit plan wordt gebruik gemaakt van een 

communicatiedeskundige die in samenspraak met directeur, team en MR tot een 

uitgewerkt plan komt met adviezen. Deze adviezen worden in de komende jaren 

uitgewerkt en geïmplementeerd.  

9 Financiële onderbouwing 

 

In het hoofdstuk 7 'kwaliteitsbeleid' is een indicatie van de investeringen opgenomen 

ter realisatie van de doelen. Jaarlijks wordt hoofdstuk 7 geëvalueerd en bijgesteld, 

ook wat betreft de investeringen. Naast de begrote investeringen wat deze 

doelstellingen betreft, zijn de overige inkomsten en begrote uitgaven verder 

uitgewerkt in het geldmodel van VOS ABP, dit model dient als onderlegger voor de 

financiële (jaar) begroting van Daltonschool de Zevensprong. 

De begroting wordt jaarlijks vastgesteld door de bestuurder directeur en over het 

financiële beleid wordt door de directeur verantwoording afgelegd aan de MR. 

In januari 2016 wordt op Fectio niveau overgegaan op een ander 

financieringssysteem. Daarna is het voor de directeur mogelijk online de uitgaven te 

monitoren, wat het volgen en sturing aan op uitgaven sterk verbeterd.  

 

Naast de formele inkomsten vanuit het Ministerie van Onderwijs heeft de school 

andere inkomstenbronnen, deze zijn jaarlijks wisselend. 

 

1. Inkomsten vanuit verhuur ruimtes, wordt opgenomen in de jaarbegroting. 

 

2. Inkomsten vanuit overblijfactiviteiten, wordt niet meegenomen in de 

begroting. Het bedrag wordt jaarlijks afgestemd tussen penningmeester van 

de overblijf en de directeur. Deels is dit bedrag bedoeld als 

onkostenvergoeding voor het gebruik maken van middelen van de school 

gedurende het schooljaar. De inkomsten en bestedingen worden jaarlijks 

bijgehouden in een Excel bestand. De bestedingen van deze gelden worden 

met het team afgestemd en passen binnen de schooldoelstellingen voor de 

komende vier jaren.  
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Bijlagen 

 

 

 Bijlage 1:  Activiteitenplan 2015 – 2016 

 Personeel 

 Onderwijs 

 Marketing & Communicatie 

 

 Bijlage 2:  Methode overzicht 

 

 Bijlage 3:  Tijdsbeslag per vakgebied  

  

 Bijlage 4:  Professionalisering 2015-2016 

 

 

 Groeidocumenten: 

 - Daltonboek, te vinden op de site van de school. 

 - Begeleidingsplan, in te zien bij de directeur en intern begeleider 
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Bijlage 1: Activiteitenplan 2015-2016 Personeel – Onderwijs – Marketing & Communicatie 
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Bijlage 2: Methode overzicht van Daltonschool de Zevensprong  

De meeste methodes bieden de leerkrachten de mogelijkheid om leerlingen naast de 

basisstof ook minimum-, verdiepings- en/of verrijkingsmateriaal aan te bieden. Daarnaast 

zetten we specifiek materiaal in, zoals Met Sprongen Vooruit en Rekensprint of Kien 

(rekenen) en gebruiken we ICT-programma’s zoals Bloon, Ambrasoft, etc.  

Taal/spelling  Taal Actief (nieuwe methode) 

Aanvankelijk Lezen Veilig leren lezen KIM-versie 

Voortgezet Technisch Lezen Estafette nieuw 

Begrijpend Lezen Nieuwsbegrip XL 

Schrijven Zwart op Wit 

Rekenen Pluspunt (nieuwe methode) 

Aardrijkskunde Argus Clou 

Geschiedenis Argus Clou 

Natuur en Techniek Argus Clou 

Verkeer 
Op voeten en fietsen / jeugd 

verkeerskrant 

Godsdienst Trefwoord 

Bewegingsonderwijs Basislessen SLO 

Muziek Muziek voor de basisschool 

Tekenen en handvaardigheid  Teken en handvaardig 

Engels The team 

Sociaal emotioneel Kanjertraining 
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Bijlage 3: Totaal overzicht uren per vakgebied

Bijlage 3: Totaal overzicht uren per vakgebied 
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Bijlage 4: Scholingsplan professionalisering schooljaar 2015-2016 

  

 Wie: Wat: Wanneer: 

Kanjertraining  Marlies de Kruijf 

 Lisette van Diemel 

 Ghislaine van 

Ginkel 

 Marina Pastoor 

 Lilian Domenie 

 3e dag  

basistraining 

 Start basistraining  

3 dagen 

september 

2016 oktober 

2015 en 

maart 2016 

Teach like a champion  Anca van 

Stekelenburgh 

 Ghislaine van 

Ginkel 

Basiscursus 4 

dagdelen 

september 

2015 tot april 

2016 

Teach like a champion Alle leerkrachten 

 

Vervolg teamscholing 

‘Technieken 

opbrengstgericht 

werken’ door 

Stuurgroep Teach 

Tijdens 

studiedagen 

 

Daltontraining 

 

Alle leerkrachten Interne scholing 

kernwaarde 

'Verantwoordelijkheid' 

Tijdens 

studiedagen 

 

Dalton Dompeldagen   Daltoncoördinatoren 

Directeur 

Informatie over 

landelijke Dalton-

ontwikkelingen 

November 

2015 

Februari 2016 

Mei 2016 

Dalton netwerk bijeenkomsten Daltoncoördinatoren Informatie over 

landelijke Dalton-

ontwikkelingen 3 x 

per jaar 

Gedurende 

het jaar 

'Training leesbevordering'  Marina Pastoor 

 Chantal het Lam 

2 cursusmiddagen bij 

Bibliotheek Houten 

Najaar 2015 

Met Sprongen Vooruit  Leerkrachten    

groepen 1 - 5 

 

 

 Jacqueline van   

Oostrum 

4 bijeenkomsten     

Training Reken    

vaardigheden lln., 

 

Cursus Met Sprongen 

Vooruit gr. 1-2 

Externe 

Trainer in 

Company 

september - 

oktober 2015 

4 middagen 

extern okt 

2015- 

februari 2016 

Gesprekkencyclus Fectio Alle medewerkers Bespreken en 

uitvoeren Persoonlijk 

ontwikkelingsplan 

Gedurende 

het gehele 

jaar  

ICT  Bianca Lamoen 

 Marloes de Kruijf 

 Workshop  

Ambrasoft, 1 middag 

September 

2015 
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 Alle leerkrachten 

 

You Force , 1 middag 

 

Nog niet 

bekend 

ICO 

(Intern coördinator Opleiden) 

 

Corine Wielaart Train de Trainer/ 

Marnixacademie 

5 bijeenkomsten 

Gedurende 

het 

schooljaar 

ICP 

(Intern contactPersoon) 

Corine Wielaart Fectio Interne Training 

‘Nascholing 

vertrouwenspersonen'  

2 avonden 

Gedurende 

het 

schooljaar 

BHV BHV'ers Nascholing 

bedrijfshulpverlening, 

1 dagdeel 

Voorjaar 

2016 

Nascholing voor Schoolleiders-

register 

Directeur Zes bijeenkomsten 

‘Intervisie voor Fectio 

directeuren’   

Gedurende 

het jaar. 
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Vaststelling
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