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1 Inleiding

1.1 Voorwoord

Dit schoolplan is vastgesteld voor de periode 2019-2023. Het geeft op hoofdlijnen weer
waarvoor onze school en ons onderwijs staat;
waar we in de komende tijd met ons onderwijs en de schoolontwikkeling naar toe willen;
hoe we dat willen bereiken en met welke middelen.

We hebben het samenstellen van ons schoolplan benut om als MT, team en directie onze visie opnieuw te
doordenken en te herformuleren. Dit was de start. Team gerelateerde onderdelen zijn in het team besproken en of
door de specialisten voorbereid en of (opnieuw) vastgesteld. Door het brede draagvlak kan ons schoolplan de
komende jaren fungeren als een kompas voor de keuzes waarvoor we gesteld worden. Dit schoolplan houdt ons bij
de les en geeft richting aan onze schoolontwikkeling en onderwijsverbetering.
Daarnaast is dit schoolplan ons verantwoordingsdocument richting de onderwijsinspectie. Het is vastgesteld door het
schoolbestuur en heeft de instemming van de medezeggenschapsraad. 

1.2 Doelen en functie

Ons schoolplan is geënt op het Strategisch Beleidsplan van de Stichting en beschrijft in de eerste plaats onze
kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. 

Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke
punten, en daarmee hebben we onze actiepunten voor de komende vier jaar vastgesteld. Het schoolplan functioneert
daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders,
en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2019-2023. Op basis van
onze groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds
terugblikken, of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen,
uitvoeren en evalueren.

1.3 Procedures

Ons schoolplan is opgesteld door de schooldirecteur in samenwerking en samenspraak met het team en het
managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De teamleden
hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de
actiepunten voor de komende vier jaar. 

Ons schoolplan is hiermee een dynamisch plan geworden wat zich in de komende schoolplan verder zal ontwikkelen.

In de planperiode 2019-2023 zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast
zullen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken
we met het team ook terug: hebben we onze actiepunten in voldoende mate gerealiseerd?

Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de thema’s, zoals beschreven in dit schoolplan.

1.4 Verwijzingen

Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer
gedetailleerde beschrijving naar bijlagen. De bijlagen zijn opgenomen (in de digitale versie van dit schoolplan) in de
paragrafen waarbij ze horen en hebben we verzameld in een groslijst (bijlage bij het schoolplan).
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Stichting Palludara

Algemeen directeur:  Dhr. J. Fortuin

Adres + nummer:  Roodhemsterweg 7

Postcode + plaats: 8651CV IJlst 

Telefoonnummer:  0515-531826

E-mail adres:  palludara@palludara.nl

Website adres:  www.palludara.nl

Gegevens van de school  

Naam school:  CBS De Vuurvlinder

Directeur:  Dhr. J. Attema

Adres + nummer.:  Keizersmantel 1

Postcode + plaats:  8607GM Sneek

Telefoonnummer:  0515-411424

E-mail adres:  dvv@palludara.nl

Website adres:  www.cbsdevuurvlinder.nl

2.2 Kenmerken van het personeel

Het schoolteam bestaat uit: 

1 directeur
3 bouwcoördinatoren
3 voltijd groepsleerkrachten
29 deeltijd groepsleerkrachten
2 vakleerkracht bewegingsonderwijs
2 intern begeleiders
5 onderwijsassistenten
1 schoolassistent
1 huishoudelijk medewerker

Van de 42 medewerkers zijn er 38 vrouwelijke en 4 mannelijke collega's.. 

De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand van zaken per 1-9-2019).

Per 1-9-2019 MT OP OOP

Ouder dan 60 jaar  1  4  

Tussen 50 en 60 jaar  2 8 2

Tussen 40 en 50 jaar 10  3

Tussen 30 en 40 jaar 1 5  

Tussen 20 en 30 jaar 1 2

Jonger dan 20 jaar    

Totaal
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Onze school heeft een grote groep ervaren leraren. Ervaren leerkrachten worden ingezet bij begeleiding van nieuwe
collega's.

Binnen het team zijn meerdere collega's aanwezig die zich hebben gespecialiseerd op één of meerdere aspecten van
het basisonderwijs. Hierbij kunnen onder ander de volgende geschoolde specialisten worden benoemd:

Gedragspecialst
Taalspecialist
Leesspecialist
Rekenspecialist
Didactisch specialist
Motorisch specialist / gymnastiekdocent
Onderbouw specialist

Daarnaast beschikken we in het team over meerdere collega's die zich op informele wijze ontwikkeld hebben tot
deskundigen op het terrein van cultuur, muziek en sport.

Werken in deeltijd
Het team bestaat grotendeels uit collega's die in deeltijd werken. Wij streven ernaar niet meer dan twee deeltijders
per groep in te zetten. 

2.3 Kenmerken van de leerlingen

CBS De Vuurvlinder wordt bezocht door +/- 380 leerlingen (bij aanvang van het schooljaar). De schoolgrootte zal zich
tijdens deze schoolplan periode waarschijnlijk redelijk stabiliseren.
De leerlingen worden verdeeld over 17 groepen (augustus 2019).

Onze leerlingen zijn afkomstig uit de zuidelijke wijken van Sneek; Tinga, Lemmerweg, Duinterpen en de
Brekken).
Nabijheid van de school is voor ouders / verzorgers het belangrijkste motief om onze school te kiezen. 
Ouders kiezen ook voor onze school vanwege de Christelijke identiteit en de wijze waarop wij vormgeven aan
adaptief onderwijs.
Het opleidingsniveau van de ouders is gemengd; de sociale opbouw van de wijken verschilt sterk. Hierdoor is
er sprake van een gemêleerde opbouw van leerlingen. We hebben te maken met leerlingen uit sociaal zwakke
milieus (relatieve armoede, sociale problemen en incidenteel criminaliteit). Daarnaast is er sprake van
leerlingen uit 'gegoede milieus'.
Het aantal leerlingen van buitenlandse komaf is relatief laag, maar leidt in groepssituaties soms tot
aandachtspunten m.b.t. taalontwikkeling (achterstanden) en of cultuurverschillen. 

Thuistaal
De thuistaal van de leerlingen is overwegend Nederlands. In beperkte mate wordt er thuis Fries gesproken. Ouders
geven aan wel Fries te spreken, maar hun kinderen op te voeden door Nederlands te spreken.
Een klein deel van de leerlingen spreekt thuis een andere taal w.o.:

Arabisch
Turks
Chinees

2.4 Kenmerken van de ouders en schoolomgeving

Onze staat staat in de wijk Duinterpen en heeft als voedingsgebied de zuidelijke wijken van de stad Sneek. Elke wijk
heeft v.w.b. sociale gelaagdheid zijn eigen karakter. Daardoor is er sprake van een gemêleerd beeld; de
schoolpopulatie bestaat in grote lijnen uit een dwarsdoorsnede van de stadsbevolking.
De achtergrond van de ouders wordt in de leerlingenadministratie vastgelegd. Meerdere ouders kiezen er echter
bewust voor deze gegevens niet te verstrekken. Het beeld is daardoor niet volledig. 

v.w.b. de ouderpopulatie is er sprake van verschillende situaties:
Gezinnen waarin beide ouders werken (fulltime en of parttime)
Gezinnen met één kostwinner
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Eén-oudergezinnen
De school heeft een beperkt aantal leerlingen met een niet westerse achtergrond

Onze school maakt deel uit van een Brede School Duinterpen en geeft samen met OBS De Wyken en de
kinderopvang van Kinderwoud met name vorm aan het profiel “Opvang”. 

2.5 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons nieuwe schoolplan hebben we in het voorjaar een SWOT-analyse uitgevoerd, waarbij we
gekeken hebben naar de verschillende aspecten van ons onderwijs. Hierbij hebben we naast onze sterke kanten ook
de kansen, bedreigingen en zwaktes die we zien in kaart gebracht.  
Tijdens de jaarlijkse studie- planningsdag in mei/juni  van elk schooljaar worden de schoolontwikkelingen
geëvalueerd. Samen met de uitkomsten en actiepunten vanuit de SWOT-analyse(s) vormen de opbrengsten hiervan
de basis voor het jaarlijks op te stellen ontwikkelingsplan; het 'schooljaarplan'.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN

CBS De Vuurvlinder staat bekend om... We kunnen ons verbeteren als het gaat om... 

1. Goede opbrengsten
2. Rust en structuur
3. Goede zorg
4. De inzet van specialisten
5. Een ervaren team
6. Samenwerking met derden 

1. Het stellen van prioriteiten
2. Het werken met dag- en weektaken
3. De afstemming van de Snappetaanpak
4. Besluitvorming
5. Het nemen van eigenaarschap
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KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

We zien goede mogelijkheden als het gaan om... We hebben last van...

1. Het herijken van onze visie
2. De inzet van werkdrukmiddelen
3. Teambuilding
4. De mogelijkheden m.b.t. 21st century skills
5. Het verbeteren van de relatie met de ouders

1. Invalperikelen en het lerarentekort
2. Hoge werkdruk en toenemend aantal zorgleerlingen
3. Krimp
4. Matige kwaliteit en beschikbaarheid Ict-

voorzieningen
5. Verloop in BSD-directie 

Bijlagen

1. Speerpunten n.a.v. SWOT-analyses 7-6-2019

2.6 Risico's

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal risico's voor wat betreft de
school, het personeel en de leerlingen. Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsterrein en de voorgenomen
maatregelen.

Risicoanalyse

I M P A C T

K 
A 
N 
S

Verwaarloosbaar (1) Minimaal (2) Gemiddeld (3) Maximaal (4) Catastrofaal (5)

Zeer klein (1) Laag Laag Laag Midden Midden

Klein (2) Laag Laag Midden Midden Midden

Middel (3) Laag Midden Midden Midden Hoog

Groot (4) Midden Midden Midden Hoog Hoog

Zeer groot (5) Midden Midden Hoog Hoog Hoog

Risicoanalyse Onderwijskundig beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Snappet aanbod; Remmende voorsprong? Klein (2) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Anticiperen en bijblijven m.b.t. didactische ontwikkelingen en ICT Kosten: n.t.b.

Toenemende gedragsproblematiek bij instroom in OB Klein (2) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Meer assistentie

Overvol curriculum Klein (2) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Prioriteiten stellen en keuzes maken Kosten: n.b.

Risicoanalyse Personeelsbeleid
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Omschrijving Kans Impact Risico

Leraren- en invallerstekort Zeer groot (5) Catastrofaal (5)

HoogMaatregel: Invalpool en in kaart brengen stille reserve; DVV moet een 'gewilde'
school zijn.

Kosten: n.t.b.

Kwaliteit invallers Groot (4) Maximaal (4)
Hoog

Maatregel: Bovenschoolse coaching en begeleiding Kosten: n.t.b.

Uitstroom van leerkrachten Middel (3) Minimaal (2)
Midden

Maatregel: Anticiperen en voeren van loopbaangesprekken. Kosten: n.t.b.

Hoge werkdruk Groot (4) Maximaal (4)

HoogMaatregel: Overleggen gezamenlijke keuzes; prioriteiten stellen; doelgerichte
inzet werkdrukmiddelen

Kosten: Vanuit
werkdrukmiddelen

Risicoanalyse Organisatorisch beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Afnemende beschikbaarheid van ouders voor activiteiten Klein (2) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Stimuleren en waarderen van ouderbetrokkenheid

Onduidelijkheid m.b.t. eigenaarschap en rolverdeling Klein (2) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Inzetten op communicatie en teambuilding Kosten: n.t.b.

Risicoanalyse Financieel/materieel beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Netwerkproblemen Middel (3) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Bovenschoolse aanpak

Snappetdevices voldoen niet aan huidige eisen Groot (4) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Overleg op Ict-niveau Kosten: n.t.b.

Krappe exploitatie Middel (3) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Communiceren; delen verantwoordelijkheden

Risicoanalyse Kwaliteitsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Overgang BAS naar WMK Klein (2) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Versneld doorvoeren Kosten: n.b.

2.7 Landelijke en of regionale ontwikkelingen

In onze schoolorganisatie hebben wij te maken met de volgende landelijke en of regionale ontwikkelingen:

Aandacht voor passend onderwijs
Aandacht voor Fries als minderheidstaal
Aandacht voor ouderbetrokkenheid
Inzet van ICT in het lesprogramma
Aandacht voor de 21e Eeuwse Vaardigheden
Aandacht voor wetenschap en technologie; het aanbod van Technolab
De professionalisering van leerkrachten; het lerarenregister
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Aandacht voor het leraren- en invallers-tekort; toenemende concurrentie tussen scholen?
Doorverwijzing naar nieuwe onderwijsvormen; onderwijsvormen voor tieners

2.8 Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Aandachtspunt Prioriteit

Een goede relatie met de buitenwereld; PR gemiddeld

Aantrekkelijke school zijn voor kinderen, ouders en leraren gemiddeld

Visie ontwikkeling t.a.v. de onderwijsvernieuwingen die wij voorstaan gemiddeld

Volgen van en inspelen op de ICT-ontwikkelingen & 21st century skills gemiddeld
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3 Grote ontwikkeldoelen

3.1 Grote ontwikkeldoelen

Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze
ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023.

Streefbeelden

1. Alle leerlingen zijn zichtbaar mede-eigenaar van hun leerproces.

2. School borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces

3. Passend onderwijs is zichtbaar op onze school.

4. Wij zijn gericht op het welzijn van alle kinderen.

Bijlagen

1. Schooljaarplan 2019-2020
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4 Onderwijskundig beleid

4.1 Missie & Visie van de school

Op CBS de Vuurvlinder dragen we er gezamenlijk (personeel, ouders en kinderen) zorg voor dat alle kinderen
uitgedaagd worden om zichzelf verder te ontwikkelen.

Ons motto:   

Kinderen mogen zich ontplooien van “rups tot unieke Vuurvlinder”.

Parel Standaard

Onze onderbouw waar spelend leren hoog in het vaandel staat OP1 - Aanbod

Het leerlingenpanel dat meedenkt over het reilen en zeilen in school SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Zorg voor alle kinderen KA1 - Kwaliteitszorg

Ons team met veel ervaring en specialisten KA2 - Kwaliteitscultuur

Onze kernwaarden zijn:

Respecteren

Wederzijds respect staat bij ons voorop. CBS De Vuurvlinder hanteert vanuit haar christelijke
achtergrond een open aanname beleid. Iedereen is welkom. Wederzijds respect is daarbij ons
uitgangspunt.

Ontmoeten

Onze school is een plek waar de kinderen kennismaken met de wereld om hen heen. Wij leren de
kinderen de wereld met een open blik tegemoet te treden.

Vertrouwen

De basis van elke relatie is vertrouwen. Dat leven wij voor.

Groeien

Wij geloven in de ontwikkeling van de kinderen en helpen hen erop te vertrouwen dat het goed komt.

4.2 De visies van de school
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4.2 De visies van de school

Vanuit onze Christelijke overtuiging werken we aan de vorming van het kind, geven we inhoud aan ons onderwijs, de
dagelijkse omgang met elkaar en het respect voor andere levensbeschouwingen. Deze aspecten dienen als basis
voor de kinderen om zich volledig te kunnen ontplooien. 

Van hieruit:
bieden we een klimaat op school waarin wederzijds respect en geborgenheid voorop staan voor kinderen,
teamleden en ouders; 
bieden we een klimaat waar veiligheid, structuur en regelmaat is, waardoor elk kind zich spelend en lerend
kan ontwikkelen, rekening houdend met de verschillen in aanleg en tempo.

Aandachtspunt Prioriteit

Missie en vise worden jaarlijks herijkt en levend gehouden hoog

4.3 Levensbeschouwelijke identiteit

De Vuurvlinder is een Protestants Christelijke Basisschool. Wij geven vorm aan modern christelijk basisonderwijs en
laten ons daarbij inspireren door de verhalen uit de Bijbel en het leven van Jezus die ons leerde onze naaste lief te
hebben. Hieraan ontlenen wij een belangrijke opdracht: Zorg voor de dagelijkse omgang met elkaar, respect voor de
ander en voor zijn of haar mening. We zien dit als een belangrijke basis voor kinderen om zich te kunnen ontplooien
en straks een goede bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving.

Kwaliteitsindicatoren

Werkend vanuit thema's besteden wij bewust aandacht aan de christelijke identiteit. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR2 - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

We besteden bewust aandacht aan christelijke feesten 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR2 - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

de schoolidentiteit wordt jaarlijks besproken 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Wij helpen onze leerlingen zich optimaal te kunnen ontplooien in onze pluriforme maatschappij. 
Daarbij laten we de leerling kennismaken met onze kleurrijke samenleving, zodat hij of zij als respectvol burger kan
omgaan met gelijkgestemden en andersdenkenden. Deze doelstellingen willen we bereiken door het goede voorbeeld
te geven in alle lagen van de organisatie: in onze mentaliteit, samenwerking met- en respect voor elkaar. 

Kwaliteitsindicatoren

1. De school heeft een aanbod gericht op de bevordering van burgerschap en integratie

2. De school besteedt aandacht aan de bevordering van sociale competenties

3. De school bevordert deelname aan en betrokkenheid op de samenleving

4. De school brengt burgerschap en integratie zelf in de praktijk

Beoordeling

De ambities worden een keer per jaar beoordeeld via een meting van de basiskwaliteit.
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Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 3

Oudertevredenheidspeiling - Sociale veiligheid 3,09

Zelfevaluatie januari 2018 - OR2: Sociale en maatschappelijke competenties [geen
wettelijke eisen]

3,21

Aandachtspunt Prioriteit

Consequente registratie van afspraken en incidenten gemiddeld

Bijlagen

1. Anti-pestprotocol DVV

4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Actief burgerschap en sociale integratie zijn geïntegreerd in ons onderwijs. In de school leren wij leerlingen goed
samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en
verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. Deze aspecten komen o.a. op de volgende
manieren aan bod:

1. Bij het vormingsgebied godsdienstige vorming, waarbij we de methode ‘Trefwoord’ gebruiken.
2. Bij het vakgebied aardrijkskunde waarbij we de methode ‘Argus Clou gebruiken.
3. Bij het vakgebied geschiedenis waarbij we de methode ‘Argus Clou’ gebruiken.
4. Bij andere wereldoriënterende vakken als natuur (NME) en verkeer.

De programma’s van school-TV  besteden veel aandacht aan actief burgerschap. Voorbeelden hiervan zijn:
� Koekeloere ( gr. 1 en 2);
� Huisje boompje beestje (gr. 3 en 4);
� Nieuws uit de natuur (gr. 5 en 6);
� Duo B&B (gr. 5 en 6);
� School tv weekjournaal ( gr. 7 en 8).
Het gebruik van de genoemde methoden en het inpassen van de school tv- programma’s in de lessen zorgt ervoor
dat burgerschap structureel en in voldoende mate op onze school aan de orde komt.

Kwaliteitsindicatoren

1. De school heeft een aanbod gericht op de bevordering van burgerschap en integratie

De school besteedt aandacht aan de bevordering van sociale competenties 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK1 - Veiligheid

3. De school bevordert deelname aan en betrokkenheid op de samenleving

4. De school brengt burgerschap en integratie zelf in de praktijk

5. De school besteedt structureel aandacht aan de aan burgerschap en integratie gerelateerde kerndoelen

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Aandacht voor actief burgerschap en sociale integratie zien we als voorwaarde om vorm te geven aan de
kernwaarden van onze school.

Omschrijving Resultaat

Aanbod burgerschap en sociale integratie - Aanbod actief burgerschap en sociale integratie
- tbv Schoolplan 2019-2023

3,57
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4.6 Leerstofaanbod

Het aanbod in de onderbouw

Kleuters leren tijdens hun spel. Wij spelen daar op in, door te zorgen voor een uitdagende leeromgeving met veel
gevarieerde materialen waarvan kleuters kunnen leren. We werken thematisch. Alle taal-, muziek-, bewegings- en
expressieactiviteiten sluiten aan op het gekozen thema. Taalontwikkeling neemt een belangrijke plaats in binnen ons
onderwijs. Het uitbreiden van de woordenschat en het goed leren spreken en luisteren is belangrijk als voorbereiding
op het latere taal- en leesonderwijs. Ook het sociale aspect krijgt veel aandacht, want het samen bezig zijn, samen
zingen en spelen levert naast de plezierbeleving ook een belangrijke bijdrage aan de sociale ontwikkeling. Bij al onze
activiteiten sluiten we aan bij de cognitieve, motorische, emotionele en sociale ontwikkeling van de kinderen met als
doel deze op een positieve manier te stimuleren.

Het aanbod in de midden- en bovenbouw

Het hedendaagse onderwijs staat niet stil. Er zijn dan ook voortdurend ontwikkelingen die wij als school nauwlettend
volgen. Ons onderwijs en ons leerstofaanbod ontwikkelt mee en voldoet ruimschoots aan de eisen die door de
overheid worden gesteld in de zogenaamde kerndoelen voor het basisonderwijs.

Ons uitgangspunt is, dat we de referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en
gevalideerde toetsen (Cito).

Ons leerstofaanbod: 

Kwaliteitsindicatoren

De aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en Rekenen en wiskunde zijn dekkend voor de
kerndoelen 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

De leerinhouden voor Nederlandse taal en Rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen
aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

De school heeft een aanbod gericht op bevordering van sociale integratie en burgerschap, met inbegrip van het
overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de samenleving 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

De aangeboden leerinhouden omvatten alle wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

In het aanbod wordt een relatie gelegd met belangrijke maatschappelijke en actuele thema's 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Beoordeling

Onze ambities worden eens in de vier jaar beoordeeld en indien nodig geherformuleerd n.a.v. de scores van de
Quickscan uit WMK-PO.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,29

Oudertevredenheidspeiling - Leerstofaanbod 3,13

Zelfevaluatie januari 2018 - OP1: Aanbod 3,36

Aandachtspunt Prioriteit

Afstemming handelen en aanbod op onderwijsbehoeften van (best presterende) leerlingen gemiddeld

4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten
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Hieronder geven we een overzicht van de methoden waar wij binnen ons onderwijs gebruik van maken.:

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

Taal Eigen aanbod o.b.v. thema's en
leerlijnen

Observaties groep 1 en 2  n.v.t.

 Veilig Leren Lezen Methodegebonden toetsen (groep 3
t/m 8)

 2029

 Taal Actief; 
Aanpak vanuit Snappet

Methode gebonden toetsen
Cito-toetsen Lovs
Iep-toets

n.v.t.

  Cito-entreetoets, Cito-eindtoets  

Technisch lezen Veilig leren lezen Cito-DMT  2029

  Protocol Leesproblemen - Dyslexie  

Begrijpend lezen Beter bij leren Cito-toetsen Begrijpend lezen  n.v.t.

  Cito-Lovs & Iep-toets  

Spelling Taal Actief:
Aanpak vanuit Snappet

Cito-toetsen Spelling n.v.t. 

Schrijven Pennenstreken   2020

Engels Groove Me Methodegebonden toetsen 2023

Rekenen Wiskunde in getallen;
Aanpak vanuit Snappet

Methode gebonden toetsen
Cito-toetsen Lovs
Iep-toets

n.v.t. 

 Eigen aanbod o.b.v. thema's en
leerlijnen 

Observaties groep 1 en 2  n.v.t.

Geschiedenis Argus Clou Methodegebonden toetsen  2024

Aardrijkskunde Argus Clou Methodegebonden toetsen 2029

Natuuronderwijs
w.o. wetenschap en
techniek

Natuniek + aanbod schooltv Methodegebonden toetsen

Jeugd-EHBO in groep 8

 2021

Verkeer Verkeerskrant VVN Methodegebonden toetsen

Jeugdverkeersexamen

abonnee

Tekenen Eigenaanbod; bronnenboeken  n.v.t. n.v.t. 

Handvaardigheid Eigen aanbod; bronnenboeken  n.v.t.  n.v.t.

Muziek 1, 2, 3 Zing  n.v.t  2028

Drama Moet je doen???   

Bewegingsonderwijs Gymwijzer  observaties  

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Kanjertraining Observaties en Kanvas
leerlingsvolgsysteem

 n.v.t.

Godsdienst Trefwoord n.v.t. abonnee 

Beoordeling
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De ambities worden minimaal een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-
PO).

Bij de implementatie van nieuw aanbod wordt aan het einde van het traject een expliciete evaluatie opgenomen. 

Omschrijving Resultaat

Oudertevredenheidspeiling - Leerstofaanbod 3,13

Zelfevaluatie januari 2018 - OP1: Aanbod 3,36

4.8 Taalleesonderwijs

Voor Taal gebruiken we de methode Taal Actief. Inhoudelijk wordt de lesstof aangeboden en verwerkt met de
Snappet-aanpak.   
De uitgangspunten van Taal Actief komen overeen met de uitgangspunten van adaptief onderwijs en bieden
mogelijkheden om in te spelen op verschillen. Het gebruik van de tablet helpt ons hierbij. Tevens is er veel aandacht
voor zelfstandig werken, zodat er tijd is voor extra begeleiding, verlengde instructie of werkzaamheden in het kader
van een aangepast programma.  
De verwerkingsopdrachten worden veelal op de tablet gemaakt. Kinderen werken zo op hun eigen niveau en krijgen
direct feedback op hun resultaten. T.a.v. de groepen 4 is m.b.t. spelling de keuze gemaakt het gebruik van de tablet
uit te stellen, zodat bij schrijf- en spellingsopdrachten de senso-motorische ontwikkeling gestimuleerd blijft.
 
In het team zijn twee taalspecialisten aanwezig. Ten tijde van het opstellen van dit schoolplan neemt de school deel
aan een onderzoekstraject i.s.m. NHL-Stenden met als doel de aanpak van (werkwoord-)spelling te verbeteren.

Op de school wordt Fries gegeven. Dit wordt in een aparte paragraaf verwerkt. 

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren geven leerlingen die dat nodig hebben extra instructie en extra tijd

Taalonderwijs wordt geïntegreerd bij zaakvakken 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

We beschikken over een taalcoördinator 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).
Taal komt regelmatig aan de orde in de bouwvergaderingen. 
In de periode 2017-2019 lagen de resultaten van de IEP-Eindtoets m.b.t. taalverwerking net onder of net boven het
landelijk gemiddelde: Respectievelijk 80, 80 en 82.

In de periode 2017-2019 lagen de resultaten van de IEP-Eindtoets m.b.t. lezen en informatieverwerking net onder tot
ruim boven het landelijk gemiddelde: Respectievelijk 80, 85 en 87

Omschrijving Resultaat

De eindopbrengsten van ons taalonderwijs voldoen aan de norm (ruim) voldoende

Aandachtspunt Prioriteit

Technisch lezen groep 6, 7 en 8 hoog

Begrijpend lezen groep 6 en 7 hoog

Spelling groep 7 hoog

Verbeteren van de leesvaardigheid hoog
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Bijlagen

1. Schooljaarplan 2019-2020
2. Taalbeleidsplan 2017-2019

4.9 Rekenen en wiskunde

Voor rekenen gebruiken we de methode Wereld In Getallen. Inhoudelijk wordt de lesstof aangeboden en verwerkt met
de Snappet-aanpak.   
De uitgangspunten van Wereld in Getallen komen overeen met de uitgangspunten van adaptief onderwijs en zijn
ingericht om op verschillende niveaus rekenonderwijs te geven. Het gebruik van de tablet helpt ons hierbij.Tevens is
er veel aandacht voor zelfstandig werken, zodat er tijd is voor extra begeleiding, verlengde instructie of
werkzaamheden in het kader van een aangepast programma.  
De rekenopdrachten worden veelal op de tablet gemaakt. Kinderen werken zo op hun eigen niveau en krijgen direct
feedback op hun resultaten.

In het team zijn twee rekenspecialisten aanwezig. In de bovenbouwgroepen wordt een aantal keren per week
groepsdoorbrekend gewerkt.

Kwaliteitsindicatoren

In ons team beschikken we over rekenspecialisten 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

2. In de bovenbouw vindt groepsdoorbrekend rekenen plaats

3. Methode gebonden toetsen worden systematisch ingezet

Differentiatie vindt plaats vanuit de Snappet-aanpak 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP4 - (Extra) ondersteuning

5. Er zijn minimale doelen vastgesteld

6. Vanaf groep 3 drie staat rekenen expliciet in de roosters vermeld

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).

Het vak rekenen komt regelmatig aan de orde in de bouwvergaderingen en de opbrengsten worden jaarlijks
geëvalueerd en geanalyseerd.

In de periode 2017-2019 lagen de resultaten van de IEP-Eindtoets boven tot ruim boven het landelijk gemiddelde:
Respectievelijk 80, 79 en 82.

Omschrijving Resultaat

De eindresultaten liggen op of boven het niveau wat verwacht mag worden (ruim) voldoende

4.10 Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen
breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis,
natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe
mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.
Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke leefomgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen
oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Waar
mogelijk zoeken wij de verbinding tussen de vakgebieden.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
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Kwaliteitsindicatoren

Wij beschikken over moderne methoden voor aardrijkskunde en geschiedenis 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Wij beschikken over moderne methoden voor natuurkunde en biologie 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

3. Wij besteden aandacht aan gezond gedrag

4. Leerlingen in de bovenbouw nemen deel aan het Jeugd-EHBO-examen

5. We besteden aandacht aan veilig gedrag in het verkeer

6. De leerlingen in de bovenbouw nemen deel aan het Jeugdverkeersexamen van VVN

7. Wij zetten wereldoriënterende vakken ook in bij vergroten woordenschat en begrijpend lezen

Aandachtspunt Prioriteit

Implementatie van de nieuwe methode Argus Clou; schooljaar 2019-2020 gemiddeld

4.11 Kunstzinnige vorming

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en
culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en
culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze
leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van
muziek, van taal en beweging en daarop kunnen reflecteren. 

Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan, omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en
ervaringen). 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school beschikt over een cultuur-coördinator

2. Er is sprake van een jaarlijks budget voor cultuuronderwijs

Beoordeling

Onze ambities worden eens per vier jaar beoordeeld. Daarnaast worden grotere activiteiten en projectmatige
expressie activiteiten structureel geëvalueerd in de teambesprekingen.

Omschrijving Resultaat

Ons aanbod voldoet aan de kerndoelen (ruim) voldoende

Aandachtspunt Prioriteit

Implementatie muziekonderwijs; 123-Zing laag

Bijlagen

1. Schooljaarplan 2019-2020

4.12 Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van
hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd
samen. In het kader van de werkdrukmiddelen zijn in het team 2 leerkrachten aangewezen die het leeuwendeel van
de gymlessen verzorgen.
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De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over een goed speellokaal voor de jongste leerlingen

2. vanaf groep 3 staat er twee maal bewegingsonderwijs op het rooster

3. Gymlessen worden verzorgd door bevoegde leerkrachten

4. Binnen het team hebben 2 collega's zich gespecialiseerd in gymonderwijs

5. Het aanbod voldoet aan de kerndoelen

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Ons aanbod voldoet aan de kerndoelen (ruim) voldoende

4.13 Wetenschap en Technologie

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek.
Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. Een beleidsplan voor 'wetenschap en techniek' wordt in deze
schoolplanperiode ontwikkeld.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. Wij geven vorm aan een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek, geïntegreerd in het methodisch aanbod

2. Het aanbod wordt o.a. aangevuld door de samenwerking met Technolab

3. Wij besteden aandacht aan de 21st century skills

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Aandachtspunt Prioriteit

Ontwikkeling beleidsplan 'Wetenschap en techniek' gemiddeld

4.14 Engelse taal

Op ‘De Vuurvlinder’ besteden we in alle groepen aandacht aan de Engelse taal. In groep 1 starten we in de vorm van
eenvoudige spelletjes en liedjes waarna de aanpak van lieverlee uitgroeit naar de meer gestructureerde benadering
vanuit de methode ‘Groove Me’. In deze methode staan songteksten uit de popmuziek centraal. Op deze manier
maken de kinderen op een motiverende manier kennis met Engels als wereldtaal.

De methode maakt onder meer gebruik van digibord-lessen en bijbehorende werkbladen. Er is ook aandacht voor een
goede uitspraak. Kinderen kunnen na 8 jaren onderwijs op De Vuurvlinder al een aardig woordje Engels spreken.
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Kwaliteitsindicatoren

1. in de groepen 1 t/m 4 wordt op een speelse manier aandacht aan Engels besteed.

2. Vanaf groep 5 wordt de methode Groove Me geïntroduceerd; een speelse combi van Engels en muziek.

3. In de groepen 7 en 8 maakt het vak Engels structureel deel uit van het lesrooster

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Het aanbod voldoet aan de kerndoelen (ruim) voldoende

4.15 Les- en leertijd

C.B.S. ‘De Vuurvlinder’ werkt met een continurooster op basis van het ‘vijf-gelijke-dagenmodel’. De lessen beginnen
‘s ochtends om 8.30 uur en om 14.15 uur gaan de kinderen naar huis. 

Afwijkende schooltijden: 

Groep 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij 

Op De Vuurvlinder wordt de lunchtijd tot de lestijd gerekend. Dit houdt in dat de leerkrachten tijdens de lunch
aanwezig zijn en de leerlingen actief begeleiden. Het gaat daarbij om sociaalpedagogische activiteiten waaronder
gezond gedrag, sociale vaardigheid en actualiteit. 
Daarnaast hebben de kinderen een speelkwartier op het plein, waarbij onderwijsassistenten en vrijwilligers van de
TSO een oogje in het zeil houden. De (lunch-)pauzes worden in drie shifts gehouden.
De schooltijden en de jaarplanning worden in de schoolgids vermeld en door de MR vastgesteld.

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd

2. De school stemt bij Nederlandse taal en Rekenen en wiskunde de hoeveelheid tijd voor leren en onderwijzen af
op de onderwijsbehoeften van de leerlingen

3. De school heeft voor Nederlandse taal en Rekenen en wiskunde onderwijstijd gepland conform het landelijk
gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie

4. De uitval van geplande onderwijsactiviteiten blijft beperkt

5. Het ongeoorloofd verzuim van leerlingen blijft beperkt

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).
Bovendien wordt de urenverantwoording jaarlijks ter instemming aan de MR voorgelegd.

Tijdens de groepsbezoeken wordt expliciet aandacht besteed aan het optimaal gebruiken van les- en leertijd.

Omschrijving Resultaat

Oudertevredenheidspeiling - Leertijd 3,29

Aandachtspunt Prioriteit

Beschikbaarheid van invallers hoog

Toezicht bij het binnenkomen van de leerlingen na pauzes laag

Bijlagen
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1. Protocol bij invalperikelen

4.16 Pedagogisch handelen

Leraren op CBS De Vuurvlinder moeten pedagogisch sterk zijn. We hebben te maken met een behoorlijke diversiteit
aan achtergronden.

Onze leraren hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: hun leerlingen op te voeden tot goede burgers.
Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen
omgaan. In onze lessen besteden we dan ook gericht aandacht aan de sociale en maatschappelijke competenties
van de leerlingen.

Onze leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en
gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een
positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met
anderen) kunnen doen. Onze pedagogische aanpak is regelmatig onderwerp van gesprek, met als doel te komen tot
een goede onderlinge afstemming.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren zorgen voor een ontspannen sfeer in hun groep

2. Er is een eenduidige pedagogische aanpak in de school

3. De leraren zorgen voor wederzijds respect

4. De leraren stimuleren het zelfvertrouwen van de (zwakke) leerlingen

5. De leraren geven zelf het goede voorbeeld

Beoordeling

Het pedagogisch handelen wordt ieder jaar op individueel niveau gemonitord tijdens de klassenbezoeken ( 2 maal)
Eens per vier jaren vindt er een beoordeling plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kijkwijzers uit Mijn
Schoolteam. Daarnaast vindt er om de vier jaar een quickscan plaats.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3

4.17 Didactisch handelen

Op onze school hebben de leraren de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht. Op basis daarvan
zorgen de leraren voor gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs: ze zorgen voor leerstof, uitleg, opdrachten en
begeleiding die past bij zowel de groep als geheel, als de individuele leerling. Daarnaast variëren ze de leertijd
afhankelijk van de onderwijsbehoeften. De instructie wordt gegeven aan de hand van het model Directe Instructie.
Van belang is, dat de uitleg en de verwerking van de leerstof leiden tot begrip van de leerstof. De verwerking
kenmerkt zich door: actieve leerlingen en ondersteuning door de leraar (in evenwicht met uitdaging). 

De door ons beoogde kwaliteitsaspecten zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. Leerkrachten creëren een sfeer waarin fouten kansen zijn om iets te leren.

2. Leerkrachten en leerlingen kennen de doelen en succescriteria.

3. Leerkrachten maken gebruik van gedifferentieerde instructie

4. de leerkrachten hanteren werkvormen die de leerlingen activeren

Beoordeling
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Het didactisch handelen wordt ieder jaar op individueel niveau gemonitord tijdens de klassenbezoeken ( 2 maal) Eens
per vier jaren vindt er een beoordeling plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kijkwijzers uit Mijn Schoolteam.
Daarnaast vindt er om de vier jaar een quickscan plaats.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3,46

4.18 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Op CBS De Vuurvlinder hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Autonomie en eigen
verantwoordelijkheid betekenen niet, dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren
begeleiden de leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook.
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten

2. De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces die past bij hun
ontwikkelingsniveau

3. De leerlingen passen hun opgedane kennis actief toe in andere situaties

4. De leerlingen leren op doelmatige wijze samen te werken

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Aandachtspunt Prioriteit

Ontwikkelen van een kwaliteitskaart Actieve en zelfstandige rol leerlingen laag

4.19 Klassenmanagement

Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze leraren pas
succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen organiseren.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. De leerkracht hanteert een duidelijke structuur binnen de lessen.

2. De leerkracht stelt samen met de leerlingen groepsregels op.

3. De leraren zorgen voor een ordelijk verloop van de les

4. De leraren hanteren structureel een dag- en of weektaak

5. De leerkracht heeft de beschikbaarheid van materialen goed georganiseerd

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Aandachtspunt Prioriteit

Doelmatige communicatie naar ouders n.a.v. eventuele incidenten hoog

4.20 Zorg en begeleiding

Aan iedere leerling willen we die zorg geven, die het nodig heeft. Kinderen die zeer goede resultaten behalen, wordt
leerstof aangeboden die van hen meer inzicht vraagt. We proberen voor deze leerlingen de leerstof ‘uitdagend’ te
houden. Ook kinderen met leerproblemen krijgen extra aandacht. Resultaten van de verschillende toetsen en
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observaties van het leerlingvolgsysteem geven ons inzicht welke kinderen die extra zorg nodig hebben; Wanneer een
leerkracht signaleert dat een leerling moeite heeft of juist uitblinkt op een bepaald gebied, zullen afhankelijk van de
resultaten, een aantal stappen worden doorlopen.  
  
De groepsleerkracht bespreekt de resultaten van de leerling in een leerlingbespreking. Daarna wordt een
begeleidingsplan opgesteld om tot gerichte zorg voor deze leerling te komen. De begeleiding van de leerling zal
zoveel mogelijk in de groep plaatsvinden. Op C.B.S. ‘De Vuurvlinder’ is een orthotheek aanwezig. Daarin kan de
leerkracht extra hulpmiddelen vinden om kinderen te begeleiden. Na een periode van twee maanden wordt
geëvalueerd. Wanneer de leerling de doelstelling onvoldoende heeft bereikt, wordt er verder gekeken. Blijkt dat de
leerling na een tijd van extra begeleiding nog niet de doelstelling heeft gehaald, dan wordt na overleg met de ouders
extern advies ingewonnen. De vraagstelling wordt dan aan een orthopedagoog van stichting Palludara voorgelegd in
een zgn. CLB-gesprek (consultatieve leerlingbegeleiding). In samenspraak met de ouders bepalen we wat de meest
adequate begeleiding is voor het kind. We kunnen hierbij bovendien externe hulp inschakelen. Deze kan adviseren
over specifieke leerstof. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor leerlingen met specifieke
ondersteuningsbehoeftes individuele begeleiding aan te vragen bij het IAL.   
 

Kwaliteitsindicatoren

1. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de
prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen

2. De school voert de zorg planmatig uit

3. De school maakt beredeneerde afwegingen bij de doorstroom van leerlingen binnen de school

4. De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben

5. De school betrekt de ouders/verzorgers van leerlingen bij de zorg van hun kind

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,4

Oudertevredenheidspeiling - Zorg en begeleiding 2,89

Personeelstevredenheid vragenlijst 2018 - Informatie en communicatie 2,55

Aandachtspunt Prioriteit

De school begeleidt ouders goed bij de keuze voor het vervolgonderwijs laag

Bijlagen

1. Zorgkalender 2019-2020

4.21 Afstemming

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met
daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren hun groepsplannen op. 

De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in de groep. Ze
dragen er op deze manier zorg voor, dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en dat het onderwijs
wordt afgestemd op groepjes leerlingen en leerlingen individueel. Het gebruik van tablets (Sannept-aanbod) helpt ons
het onderwijs af te stemmen.

Omdat “afstemming” (differentiatie) van het onderwijs op leerlingen niet eenvoudig is, monitort de school voortdurend
of de leraren voldoende in staat zijn om hun onderwijs af te stemmen op de groep, de subgroepjes en de individuele
leerlingen. De leerlingbespreking met de IB-er speelt hierbij een belangrijke rol. 
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Afstemming is een belangrijke competentie bij ons op school en daarom is dit ook een aandachtspunt bij de
nabespreking van klassenbezoeken. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. Getalenteerde leerlingen worden vroegtijdig gesignaleerd

2. De school beschikt over een passend aanbod voor (hoog-)begaafde leerlingen

3. De school heeft een visie geformuleerd met betrekking tot de (hoog-)begaafde leerlingen

4. De school verzamelt vanaf binnenkomst m.b.v. een LOVS systematisch informatie over de kennis en
vaardigheden van de leerlingen

5. De school stelt passende doelen op voor groepen en individuele leerlingen

6. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte biedt de school extra ondersteuning voor zowel de
cognitieve, als de motorische, als de sociale ontwikkeling

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie januari 2018 - OP2: Zicht op ontwikkeling 3,48

Zelfevaluatie januari 2018 - OP3: Didactisch handelen 3,22

Aandachtspunt Prioriteit

Gebruik en analyse van leerlingresultaten gemiddeld

4.22 Extra ondersteuning

Wanneer het nodig is om een leerling een eigen leerlijn te geven, omdat het niveau van de leerling afwijkt van de
leeftijdsgenoten, schrijven we een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP beschrijft welke leerstof die leerling krijgt
aangeboden en welke begeleiding en ondersteuning de school aanbiedt. Tevens vermeldt het OPP de doelen m.b.t.
de specifieke vakken en de aanpak van de leraar (afstemming). Het OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd. Bij de
evaluatie zijn de ouders  betrokken. 

De belangrijkste kenmerken t.a.v. extra ondersteuning op onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. De school bepaalt wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden te verhelpen

2. De leerlingen krijgen de begeleiding die nodig is om beter het onderwijsprogramma te kunnen doorlopen

3. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte biedt de school extra ondersteuning voor zowel de
cognitieve, als de motorische, als de sociale ontwikkeling

4. De extra ondersteuning is gericht op het realiseren van het ontwikkelingsperspectief

5. De school evalueert regelmatig (met de ouders) of de extra begeleiding het gewenste effect heeft

Beoordeling

De ambities worden een keer per jaar beoordeeld via een meting van de basiskwaliteit. Daarnaast komen de effecten
van de extra hulp aan de orde tijdens de leerlingenbesprekingen.
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Omschrijving Resultaat

HB-beleid op DVV; september 2019 - Talentontwikkeling - Aandacht voor (hoog-)begaafde
leerlingen

3,02

Oudertevredenheidspeiling - Zorg en begeleiding 2,89

Aandachtspunt Prioriteit

De school informeert ouders goed over (extra) begeleiding voor hun kind laag

4.23 Talentontwikkeling

Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de
individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet
alleen om taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en
bepaalde praktische vaardigheden. Als we bij de leerlingen specifieke talenten ontdekken, dan mag dat
consequenties hebben. Het beleid t.a.v. talentonderwijs en (hoog-)begaafdheid is in ontwikkeling.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. Getalenteerde leerlingen worden vroegtijdig gesignaleerd

2. De school beschikt over een passend aanbod voor (hoog-)begaafde leerlingen

3. Aandacht voor (hoog-)begaafde leerlingen is ingebed in de zorgstructuur van de school.

4. De school heeft een visie geformuleerd met betrekking tot de (hoog-)begaafde leerlingen

5. In de groepen is sprake van onderwijsaanpassingen voor (hoog-)begaafde leerlingen

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

HB-beleid op DVV; september 2019 - Talentontwikkeling - Aandacht voor (hoog-)begaafde
leerlingen

3,02

Oudertevredenheidspeiling - Afstemming 3,16

Aandachtspunt Prioriteit

De leraren stemmen hun handelen en aanbod af op de onderwijsbehoeften van de best
presterende leerlingen

hoog

4.24 Passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zo
veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht
hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage)
hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
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Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel (SOP)

2. Onze school biedt basisondersteuning

3. De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).
Daarnaast wordt eens in de vier jaar het schoolondersteuningsprofiel geactualiseerd en vastgesteld.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 3,33

Oudertevredenheidspeiling - Afstemming 3,16

Aandachtspunt Prioriteit

in 2020 wordt het SOP 2020-2024 opgesteld hoog

4.25 Opbrengstgericht werken

Op onze school werken we opbrengstgericht. Daarbij richten we ons op de gemiddelde vaardigheidsscore m.b.t. het
Cito-Lovs. T.a.v. het Snappetaanbod wordt gewerkt met zgn. streefdoelen.

 Bij de bespreking van de groep (leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde
vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als de gewenste score
structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB-er en de leraar interventies afgesproken. Deze
interventies kunnen zijn:

Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)
Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen
Meer automatiseren
Aanpassing van het methodisch aanbod
Differentiatie aanpassen; geïntensiveerde begeleiding.

De schoolleiding en de IB-er voeren klassenconsultaties uit om te observeren, of het de leraar lukt om de interventies
toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over schoolnormen voor de eind- en tussenresultaten

2. De analyse van de toetsresultaten is normgerelateerd

3. De analyse van de toetsresultaten richt zich ook op het effect van het lesgedrag van de leraren

4. De klassenbezoeken zijn mede gericht op het didactisch handelen

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).

De opbrengsten worden geanalyseerd en besproken. Daarnaast vindt er een jaarlijkse evaluatie plaats tijdens de
teamconferentie.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie januari 2018 - OP8: Toetsing en afsluiting 3,79

Zelfevaluatie januari 2018 - OR1: Resultaten 3,11
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4.26 Toetsing en afsluiting

Op CBS De Vuurvlinder maken we gebruik van de genormeerde toetsen van het Cito-Lovs. De toetsen worden
afgenomen conform de planning in de zorgkalender.
Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten. 
In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (IEP-toets). Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor
hun kind, mede p basis van de zgn. Plaatsingswijzer.. De adviesprocedure hebben we beschreven in de schoolgids. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school beschikt over een leerlingvolgsysteem

2. Onze school beschikt over een toetskalender

3. Onze school neemt de toetsen af conform de voorschriften

4. Onze school informeert de ouders over de toetsresultaten

5. Onze school neemt een eindtoets af in leerjaar 8 (IEP-toets)

6. Onze school geeft ouders een VO-advies conform de beschreven procedure

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 3,63

Zelfevaluatie januari 2018 - OP2: Zicht op ontwikkeling 3,48

Zelfevaluatie januari 2018 - OP8: Toetsing en afsluiting 3,79

Zelfevaluatie januari 2018 - OR1: Resultaten 3,11

4.27 Vervolgsucces

Onze school monitort of de gegeven VO-adviezen worden gerealiseerd. We vergelijken daartoe onze adviezen met
de plaats van de leerlingen aan het begin van VO-klas 3. Hiertoe maken we gebruik van de rapportages die we
ontvangen vanuit het v.o. en ook vinden er gesprekken plaats met coördinatoren van de verschillende opleidingen.
Daarnaast maken we gebruik van de gegevens van Scholen op de kaart (resultaten – plaats in VO na 3 jaar). Op
basis van een analyse stellen we ons beleid m.b.t. advisering VO –indien nodig- bij. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school beschikt over een heldere procedure voor de VO-advisering (zie beleid)

2. Jaarlijks worden de gegeven adviezen vergeleken met de plaats van de leerlingen in VO-3

3. De school beschikt over een overzicht van gegeven adviezen en de plaats van de leerlingen in VO-3

4. De school maakt vanaf groep 6 gebruik van de Plaatsingswijzer

Beoordeling

De ambities worden een keer per jaar beoordeeld via een meting van de basiskwaliteit.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 3

4.28 Frysk

Frysk is in ferplicht fak yn Fryslân. De learlingen yn‘e skoalle groeie op yn in omjouwing wêr’t ek wol gauris Frysk
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sprutsen wurdt, sawol yn ’e skoalle, as dêr bûten, mar De Vuurvlinder is wol echt in stêdsskoalle. Der wurdt hjir folle
minder Frysk sprutsen as yn’e doarpen om ús hinne. Yn ‘e skoalle lizze wy it aksint dan ek op it ferstean fan de
Fryske taal. Wy wolle de bern yn it foarste plak in positieve hâlding bybringe foar minderheidstalen yn it algemien en
foar it Frysk yn it bysûnder. Hjirby brûke wy televyzjelessen en ferskate lesútjêften fan it Cedin.

De Vuurvlinder wurket oan Frysk fanút profyl E. Dat betsjut dat der oandacht is foar it it ferstean fan de taal en in
positieve attitude.

Fries is een verplicht vak in Friesland. De leerlingen in onze school groeien op in een omgeving waarin ook
regelmatig Fries gesproken wordt; zowel in als buiten school, maar ‘De Vuurvlinder’ is wel echt een stadsschool. Er
wordt hier veel minder Fries gesproken dan in de dorpen in de omgeving. Op school leggen wij de nadruk op het
verstaan van de Friese taal. We willen de kinderen in de eerste plaats een positieve houding bijbrengen ten opzichte
van minderheidstalen in het algemeen en het Fries in het bijzonder. Hierbij gebruiken we televisielessen en diverse
lesuitgaven van het Cedin. ‘

De Vuurvlinder’ werkt aan Fries vanuit profiel E. Dat betekent dat er aandacht is voor het verstaan van de taal en een
positieve attitude. 

Kwaliteitsindicatoren

1. In alle groepen wordt aandacht besteed aan Fries

2. Het aanbod is gericht op het kunnen verstaan van de Friese taal

3. Wij werken aan een positieve houding t.a.v. Fries

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).
Daarnaast wordt het aanbod t.a.v. Fries besproken in de bouwvergaderingen.

Bijlagen

1. Taalplan Frysk 2017

4.29 Aandacht voor (hoog-)begaafde leerlingen

Op CBS De Vuurvlinder werken we met zgn. plusarrangementen voor kinderen die meer aan kunnen. Zij nemen deel
aan het plusaanbod. Het reguliere aanbod wordt in dit geval compact aangeboden, zodat er tijd overblijft voor het
aanbod uit de zogenaamde Plusmappen. 
Palludara biedt daarnaast de mogelijkheid tot deelname aan de Plusbus.

In de maand oktober vindt jaarlijks een formele screening van de leerlingen plaats om eventuele (hoog-)begaafde
leerlingen te kunnen signaleren.

Kwaliteitsindicatoren

Getalenteerde leerlingen worden vroegtijdig gesignaleerd 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling

2. De school beschikt over een passend aanbod voor (hoog-)begaafde leerlingen

3. Aandacht voor (hoog-)begaafde leerlingen is ingebed in de zorgstructuur van de school.

De school beschikt over kennis met betrekking tot het onderwijs aan (hoog-)begaafde leerlingen 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

5. De school heeft een visie geformuleerd met betrekking tot de (hoog-)begaafde leerlingen

6. De school besteedt aandacht (extra) zorg en begeleiding met betrekking tot de best presterende leerlingen

7. De leraren stemmen hun handelen en aanbod af op de onderwijsbehoeften van de best presterende leerlingen

Beoordeling
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De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).

Ouders zijn tevreden over 'zorg aan de onderkant'. We hebben vastgesteld dat begaafde leerlingen ook
zorgleerlingen kunnen zijn.

Omschrijving Resultaat

HB-beleid op DVV; september 2019 - Talentontwikkeling - Aandacht voor (hoog-)begaafde
leerlingen

3,02

Oudertevredenheidspeiling - Afstemming 3,16

Aandachtspunt Prioriteit

De leraar daagt mijn zoon/dochter voldoende uit gemiddeld

De school informeert ouders goed over (extra) begeleiding voor hun kind laag

De leraren stemmen hun handelen en aanbod af op de onderwijsbehoeften van de best
presterende leerlingen

gemiddeld

De schoolleiding heeft zicht op de competenties van de leraren met betrekking tot de
omgang met (hoog-)begaafde leerlingen

gemiddeld
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5 Personeelsbeleid

5.1 IPB binnen stichting Palludara

Het integraal personeelsbeleidsplan (IPB) is in 2014 vastgesteld en beschrijft het personeelsbeleid van Stichting
Palludara voor de periode 2013-2017. Dit beleid wordt vooralsnog gecontinueerd. 
Het IPB bestaat uit een beleidsdeel en een bijlagendeel. In het bijlagendeel zijn de protocollen en procedures
opgenomen. Het idee hierachter is dat procedures kunnen veranderen, maar het beleid overeind blijft. Op enkele
onderdelen is het beleid achterhaald, omdat de CAO-PO nadien is aangepast. Denk hierbij aan de invoering van de
40-urige werkweek (en de gevolgen hiervan voor het taakbeleid), de introductie van een professioneel statuut en het
werkverdelingsplan. 

Twee vragen staan centraal in de ontwikkeling en uitvoering van ons personeelsbeleid:   

1) Hoe is Palludara aantrekkelijk voor haar personeel? 

2) Wat verwachten wij als werkgever van het personeel?

Krachtig personeelsbeleid vraagt om het steeds weer opnieuw vinden van antwoorden op deze centrale vragen.
Professionalisering van leerkrachten, IB’ers, directeuren, bestuur en toezicht draagt bij aan de kwaliteit van het
onderwijs aan onze kinderen. Alleen samen dragen wij deze kwaliteit uit. 

In de paragrafen hierna is op hoofdlijnen beschreven wat het bestuursbeleid is. Voor detailinformatie wordt verwezen
naar de beleidsnotities. Scholen hebben de mogelijkheid eigen accenten leggen en kunnen deze toevoegen aan het
schoolplan.  

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over een competentieset voor leraren o.b.v. de CAO-PO

2. Bij klassenbezoeken maken we gebruik van de kijkwijzers uit Mijn Schoolteam

3. Teamleden kunnen zich scholen o.b.v. het nascholingbudget

4. Het personeelsbeleid richt zich m.n. op de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen van de
leraren

5. We hanteren de afgesproken gesprekscyclus

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).

Daarnaast vinden jaarlijks op ontwikkeling gerichte groepsbezoeken plaats. Tijdens deze groepsbezoeken wordt
gebruikgemaakt van de 'Kijkwijzer' op basis van de Cao-PO.

Omschrijving Resultaat

Personeelstevredenheid vragenlijst 2018 - Arbeidsomstandigheden 2,91

Aandachtspunt Prioriteit

Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en scholing benadrukken gemiddeld

Investeren in arbeidsplezier gemiddeld

Verhelderen scholingsbeleid gemiddeld

5.2 Bevoegde en bekwame leraren

Leraren dienen in het bezit te zijn van de wettelijke bevoegdheid tot lesgeven (diploma leraar basisonderwijs). Leraren
in opleiding hebben een tijdelijke bevoegdheid gedurende de Lio-stage. 
Aankomende leraren die nog in afwachting van hun diploma zijn, kunnen met een geldige verklaring van de opleiding
als leraar benoemd worden. Zo niet, dan krijgen zij de functie van onderwijsassistent.  
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Wij streven de doelstelling na zoals die in het ‘actieplan leraar 2020’ is opgenomen: Met inachtneming van
bovenstaande voldoen alle zittende leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders aan geldende
bekwaamheidseisen. 

Aandachtspunt Prioriteit

Kwaliteit en begeleiding van leerkrachten uit de invalpool gemiddeld

5.3 Organisatorische doelen

De school is een professionele organisatie in een veranderende samenleving. De organisatie op scholen is
afhankelijk van de schoolgrootte, maar ook van de plaats die de school in een stad of dorp inneemt. 
De personeelsformatie wordt toegekend op basis van het formatiebeleid. In zijn algemeenheid heeft de school een
directeur, een intern begeleider, leraren en onderwijsassistenten.Scholen kunnen dit zelf aanvullen vanuit de
werkdrukmiddelen. 
Palludara streeft naar een evenwichtige verdeling van het personeelsbestand. Zowel tussen mannen en vrouwen in
alle functies en leeftijden, als in het aandeel voltijders en deeltijders. De praktijk is echter weerbarstig. 

Binnen de huidige arbeidsmarkt blijkt het zeer lastig dit streven op korte termijn te realiseren.

Aandachtspunt Prioriteit

Het aantal versnipperde banen verkleinen gemiddeld

5.4 De schoolleiding

Schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor onderwijskwaliteit, financiën en personeel. 
Zij vertalen het beleid uit dit personeelsplan in de praktijk waarbij zij volop aandacht hebben voor de wederzijdse
verwachtingen, kwaliteiten en wensen van personeel. Dit betekent veelal een proactieve en preventieve rol (denk aan
voorkomen van verzuim & uitval en loopbaangesprekken). De schooldirecteuren sluiten bij de benadering van hun
personeel aan de bij de doelstellingen en verwachtingen rondom opbrengstgericht leiderschap. 
De directeur-bestuurder ziet toe op de naleving van deze (en andere) afspraken zoals die zijn vastgelegd in het
managementcontract. 
Het stafbureau ondersteunt en adviseert schooldirecteuren bij de uitvoering van het personeelsbeleid. Zo zorgen we
samen voor een krachtige uitvoering van het personeelsbeleid. 

Kwaliteitsindicatoren

1. De schoolleiding is deskundig

2. De schoolleiding ontwikkelt (innovatief) beleid op grond van strategische keuzes

3. De schoolleiding geeft teamleden voldoende ruimte

4. De schoolleiding communiceert in voldoende mate en op een goede wijze met het team

5. De schoolleiding schept voorwaarden voor een functioneel en plezierig werkklimaat

6. De schoolleiding heeft voldoende delegerend/coördinerend vermogen

7. De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken adequaat

Beoordeling

N.a.v. het PTO in 2018 zijn er in de school diverse gesprekken gevoerd t.a.v. de slagvaardigheid van de
schoolleiding. Hierbij werd vastgesteld dat verwachtingen en praktijk uiteen liepen. In overleg met de bestuurder is er
coaching ingeroepen voor de schoolleider gericht op communicatie en slagvaardigheid.

Omschrijving Resultaat

Personeelstevredenheid vragenlijst 2018 - Informatie en communicatie 2,55
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Aandachtspunt Prioriteit

Slagvaardigheid gemiddeld

(Interne) communicatie gemiddeld

expliciete aandacht voor gesprekscyclus hoog

5.5 Beroepshouding

Het is voor de kwaliteit van het onderwijs op scholen van belang, dat medewerkers voldoende gekwalificeerd zijn.
Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan professionaliteit, identiteit en integriteit. Voor leraren is dit vastgelegd in
het beleidsdocument Basishouding professionele leerkracht (2015). 

Kwaliteitsindicatoren

1. Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen professionaliteit

2. Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen beroepsprofielen een rol

3. Het team krijgt voldoende gelegenheid voor professionalisering

4. De school geeft de leraren voldoende zeggenschap waar het gaat om het pedagogische proces in de school

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Daarnaast zijn de ambities onderwerp van gesprek tijdens de gesprekscyclus. In de praktijk blijkt niet ieder op de
hoogte te zijn van mogelijkheden (lerarenbeurs, scholingsbudgetten etc.).

Omschrijving Resultaat

Personeelstevredenheid vragenlijst 2018 - Schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid) 3,47

Aandachtspunt Prioriteit

Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en scholing? hoog

Promoten lerarenbeurs en scholingsmogelijkheden vanuit schoolbudget gemiddeld

Deskundiheidsbevordering hoog

5.6 Professionele cultuur

De professionele cultuur binnen een school staat en valt met de mensen die er werken, het hanteren van waarden en
normen en de communicatie met belanghebbenden. Met behulp van vragenlijsten (leerlingen, ouders en personeel)
wordt dit periodiek getoetst en worden eventuele verbeterpunten opgesteld.
  
Op grond van de wet op het lerarenregister is de positie van de leraar hierin versterkt. Er is wettelijke erkenning en
verankering van zijn/haar professionele ruimte in en rond de school. In deze wet wordt ook bepaald dat de leraar
voldoende professionele ruimte moet hebben m.b.t. het vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch proces in de
klas en de school. Hierbij is de dialoog tussen leerkrachten en schoolleiding van belang om te komen tot werkbare
afspraken. Scholen zijn verplicht om een professioneel statuut te hebben. De afspraken worden ieder schooljaar aan
de hand een standaardmodel vastgelegd. Dit vereist instemming van de medezeggenschapsraad. 

Ten tijd

Aandachtspunt Prioriteit

Rollen binnen het team gemiddeld

Eigenaarschap op de juiste plek hoog
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5.7 Beleid met betrekking tot stagiaires

Stichting Palludara is vanuit de CAO-PO verantwoordelijk voor de begeleiding van startende leerkrachten naar
vakbekwame leerkrachten. Dit moet tot uitdrukking komen in het taakbeleid en in een persoonlijk opleidingsplan
(POP). Daarnaast voelen we ons verantwoordelijk om hen aan ons te binden. Dit begint feitelijk al bij de LIO ‘er
(Leraar In Opleiding). 
Door Lio-stagiaires te benoemen willen we de binding met Palludara direct vanaf de start formaliseren. Het aantal te
benoemen Lio ’ers is afhankelijk van de vraag vanuit de scholen en het aanbod. Het aantal Lio ‘ers dat naar een
reguliere benoeming kan doorstromen is afhankelijk van de beschikbare formatie.

Verder krijgen scholen regelmatig te maken met stagiaires van diverse opleidingen. Tot nu toe handelt iedere
schooldirecteur hierin autonoom, zowel qua plaatsing als begeleiding. Deze stagiaires krijgen geen vergoeding. 

CBS De Vuurvlinder heeft een samenwerkingsovereenkomst met de onderwijsassisten

Aandachtspunt Prioriteit

Consequent bespreken stageprotocol laag

Bijlagen

1. Protocol Stagiairs - 28-05-2018

5.8 Werving en selectie

Het bevoegd gezag maakt gebruik van de sollicitatiecode voor het primair onderwijs welke als bijlage is toegevoegd
bij de CAO-PO. De code is onderdeel van de sollicitatieprocedure: een draaiboek dat aangeeft hoe gehandeld dient
te worden bij een vacature. Bij de selectie van nieuwe medewerkers moeten twee Palludara kernwaarden in potentie
aanwezig zijn:

1. professionele houding;
2. betrokkenheid bij het Christelijk geloof.

Daarnaast dienen de ervaring en competenties van nieuwe medewerkers te passen bij de verwachtingen en ambities
van Palludara. Andere criteria waarmee rekening gehouden moet worden bij de werving en selectie van nieuwe
medewerkers zijn:

het doelgroepenbeleid, 
de verhouding mannen en vrouwen in het team, 
de gewenste leeftijdsopbouw van het personeel, 
de onderwijsinhoudelijke vraag, 
de eisen in verband met de richting, 
de verwachte herschikking van taken, 
de verwachte noodzakelijke scholing en 
het loopbaanperspectief.

 

5.9 Introductie en begeleiding

Er is een regeling voor introductie en begeleiding van startende medewerkers. De regeling wordt jaarlijks, tegelijk met
het formatiebeleid en formatieplan geactualiseerd en gaat daarna voor instemming naar de PGMR. 

Voor startende leerkrachten wordt op schoolniveau een ervaren leerkracht aangewezen die de begeleiding op
zich neemt. 
Bij een ervaren nieuwe collega vindt de begeleiding veelal plaats door de duo-partner of door een collega uit
een zelfde jaargroep.

5.10 Werkverdelingsplan
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Het taakbeleid volgens het basis- of overlegmodel is vervallen. Vanaf 1 augustus 2019 hebben scholen een
werkverdelingsplan. Hierin zijn o.a. vastgelegd de verdeling van leraren over de groepen, het vervangingsbeleid en de
inzet van werkdrukmiddelen. 
Ter voorbereiding op het gesprek over de werkverdeling brengt de schooldirecteur vóór 1 mei de werkzaamheden
voor het komende schooljaar in kaart. Eveneens vóór 1 mei verstrekt het bestuur een overzicht van de beschikbare
formatie en de (verwachte) teamsamenstelling naar functie en fte, inclusief eventuele teamfrictie. 
De afspraken voor het volgende schooljaar worden in het werkverdelingsplan vastgelegd. Individuele afspraken over
professionalisering en duurzame inzetbaarheid worden vóór 1 augustus vastgelegd in ‘Mijn Schoolteam’.

Het werkverdelingsplan wordt jaarlijks voor 1 augustus ter goedkeuring aangeboden aan de personeelsgeleding van
de MR. 
 

Bijlagen

1. Werkverdelingsplan 2019-2020

5.11 Collegiale consultatie

Op CBS De Vuurvlinder maken we in incidenteel gebruik van collegiale consultatie. Collegiale consultatie is gericht op
ontwikkeling van individuele collega's en moet worden gefaciliteerd uit de bestaande middelen. 

Er is nog niet sprake van structureel beleid.

5.12 Klassenbezoek

Een klassenbezoek door de schooldirecteur en/of intern begeleider is onderdeel van de gesprekkencyclus. Bij de
observatie wordt gebruik gemaakt van een kijkwijzer. We hanteren de kijkwijzers die zijn opgenomen in Mijn
Schoolplan. Een klassenbezoek wordt zo vaak gehouden als nodig is met een minimum van één per schooljaar.
Daarnaast kennen we flitsbezoeken. Hierin wordt een beperkt (5) aantal punten geobserveerd.  
Alle bezoeken worden vastgelegd in Mijn Schoolteam. Het is mogelijk foto's en filmpjes toe te voegen.  

Op CBS De Vuurvlinder hanteren we standaard de kijkwijzer op basis van de Cao-PO. Werknemers worden vooraf
bekend gemaakt met de te observeren aspecten. De kijkwijzer wordt naderhand besproken en is daameej onderdeel
van het voortgangs- dan wel functioneringsgesprek.

Aandachtspunt Prioriteit

Collega's zijn vooraf bekend met de inhoud van de kijkwijzer laag

5.13 Persoonlijke ontwikkelplannen

Met Mijn Schoolteam beschikt de schooldirecteur over een systeem waarmee de ontwikkeling van iedere medewerker
gevolgd en vastgelegd wordt. Een persoonlijk ontwikkelplan kan aan de orde zijn als het functioneren onvoldoende is
of bij de start van het dienstverband (de startende leerkracht). Binnen de gesprekkencyclus hanteren scholen het
loopbaangesprek aan het begin van een cyclus van maximaal vier jaar. Op basis van dit gesprek worden
loopbaanafspraken vastgelegd.

5.14 Het bekwaamheidsdossier

Het bestuur stelt zijn medewerkers voldoende in staat om de bekwaamheid op peil te houden dan wel te vergroten.
Medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen bekwaamheidsdossier. De eisen hiervoor zijn in de CAO-PO
opgenomen. Gespreksverslagen, observaties, etc. uit Mijn Schoolteam deelt de schooldirecteur met de medewerker.
Deze kan dit bijhouden in het Lerarenregister of op een locatie naar eigen voorkeur. 

Stichting Palludara heeft het bekwaamheidsdossier in WMK beschikbaar gesteld.
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5.15 Intervisie

Intervisie is een vorm van professionalisering, waarbij medewerkers met een zelfde functie thema's uitwerken,
bespreken of evalueren al dan niet met begeleiding van een deskundige. Denk hierbij aan startende medewerkers,
jonge kind specialisten, etc. 
Intervisie wordt meestal opgezet om gezamenlijk een bepaald doel te bereiken en is niet per definitie structureel.
Scholen kunnen dit zelf initiëren op op voorstel van het bestuur.

5.16 Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken zijn onderdeel van de gesprekkencyclus, welke is vastgesteld in het IPB. Een cyclus
beslaat maximaal vier jaar. De cyclus bestaat uit het loopbaangesprek, minimaal twee functioneringsgesprekken en
een beoordelingsgesprek. De leidraad voor de gesprekkencyclus is opgenomen in Mijn Schoolteam. 

Op CBS de Vuurvlinder hanteren we een vaste gespreksagenda. Aan het begin van een functioneringsgesprek
worden de werknemers in de gelegenheid gesteld hun eigen bespreekpunten aan te geven. Het gespreksverslag
wordt door de werknemers zelf opgesteld en aan de schoolleiding aangeboden.

5.17 Beoordelingsgesprekken

Beoordelingsgesprekken zijn onderdeel van de gesprekkencyclus, welke is vastgesteld in het IPB. Een cyclus beslaat
maximaal vier jaar. De cyclus bestaat uit het loopbaangesprek, minimaal twee functioneringsgesprekken en een
beoordelingsgesprek. De leidraad voor de gesprekkencyclus is opgenomen in Mijn Schoolteam. 

5.18 Professionalisering

Het is de ambitie van Palludara om kennisdeling- en ontwikkeling dwars door de organisatie te laten plaatsvinden.
Scholing (professionalisering) vormt een belangrijk middel hiertoe. Binnen het professionaliseringsbeleid hanteren we
de volgende uitgangspunten:
    

scholing sluit aan op de professionaliseringsvragen- en behoeften van medewerker én organisatie;
kennis is praktisch toepasbaar en draagt bij aan de ontwikkeling van competenties en onderwijskwaliteit;
medewerkers oefenen volop in de praktijk en ontvangen daarbij regelmatig feedback van collega’s en
leidinggevende;
in de gesprekken met de leidinggevende is systematisch aandacht voor de leervragen van de individuele
medewerker, het maken van professionaliseringsafspraken en het evalueren van het leereffect na een
bepaalde opleiding of training .

Het bestuur faciliteert de kosten van scholing, mits dit voldoet aan de uitgangspunten. Leraren hebben ook de
mogelijkheid een Lerarenbeurs aan te vragen.  
Verder biedt het bestuur onderwijsassistenten en zij-instromers de mogelijkheid om een PABO-diploma te halen. 
Het bestuur kan accenten leggen door het aangaan van samenwerking. Voor de komende jaren ligt het accent op de
onderzoekende leerkracht. 

Naast de bovenschoolse faciliteiten is er op schoolniveau een scholingsbudget van E 500,- per fte beschikbaar.

 

5.19 Teambuilding

Teambuilding heeft een formeel en een informeel karakter. Het bestuur stelt jaarlijks een 'vrij budget' beschikbaar
waarmee de school informele activiteiten kan bekostigen. Voor formele activiteiten kan de school een aanvraag doen
ten laste van het professionaliseringsbudget. 

Voor het schooljaar 2019-2020 heeft CBS De Vuurvlinder in het kader hiervan een aanvraag gedaan ter
ondersteuning en verbetering van het team functioneren. Het gehele team neemt hieraan deel.
Daarnaast zetten we op school in op activiteiten die de teamcohesie en de teamsfeer bevorderen.

Lief en leed-commissie
Structurele aandacht tijdens bouw- en MT-vergaderingenvoor het welzijn van de collega's
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5.20 Verzuimbeleid

Het verzuimbeleid is gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim. Het streven van alle betrokkenen is een
ziekteverzuimpercentage te bereiken dat op of onder het landelijk gemiddelde ligt.
De aansturing van het verzuimbeleid in de breedste zin vindt vanuit het bestuursbureau plaats. Dit betekent dat de
personeelsfunctionaris de randvoorwaarden schept en bewaakt, bijvoorbeeld door het contact met de arbodienst te
onderhouden en door de informatievoorziening zo toegankelijk mogelijk te laten zijn.

Schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid en hebben (samen met de medewerker) een
belangrijke signalerende rol in het kader van preventie. Binnen de gesprekscyclus is dan ook structureel aandacht
voor de fysieke en mentale gesteldheid van de medewerker. De medewerker heeft een proactieve rol als het gaat om
zijn/haar eigen mentale/fysieke gezondheid.  

In beginsel voert Palludara eigen regie ten aanzien van arbeidsongeschiktheid. Indien gewenst wordt, afhankelijk van
de reden, een interventie ingezet. Bij een vermoeden van langdurige uitval wordt de arbodienst ingeschakeld.
De arbodienst kan verschillende rollen binnen het proces vervullen:

1) verzuimmanager (primair begeleider tijdens arbeidsongeschiktheid);
2) bedrijfsarts (voert consulten uit bij medewerker);
3) de medisch adviseur (bepaalt samen met de verzuimmanager of oproep noodzakelijk is).

5.21 Mobiliteitsbeleid

We onderscheiden twee vormen van mobiliteit: 

1. Vrijwillige mobiliteit
Hiervan is sprake wanneer een medewerker er voor kiest op een andere school binnen Palludara zijn/haar loopbaan
te vervolgen, bijvoorbeeld omdat men zich er beter kan ontwikkelen of juist bijdragen kan leveren aan het ontwikkelen
van een onderwijsconcept. Palludara wil bevorderen dat medewerkers regelmatig van plek wisselen. Dit stimuleert de
verdere professionalisering. Jaarlijks vóór de voorjaarsvakantie kunnen de wensen ten aanzien van mobiliteit bij de
eigen schooldirecteur ingediend worden. 

Het initiatief voor overplaatsing kan ook vanuit de werkgever komen, bijvoorbeeld met het oog op het voorkomen van
verzuim of het kunnen benutten van specifieke kwaliteiten. In dat geval kunnen nadere afspraken worden gemaakt
om overplaatsing met wederzijds goedvinden mogelijk te maken. 

2. Gedwongen mobiliteit c.q. onvrijwillige overplaatsing
Hieronder wordt verstaan het overplaatsen van een medewerker voor (een deel van) de benoemingsomvang naar
een andere school, waarbij het initiatief vanuit de werkgever komt.
Bij daling van de formatie, bijvoorbeeld door krimp, wordt de werkgever geacht proactief te handelen. Voor Palludara
staat het behoud van werkgelegenheid voorop, ook al is dat op een andere school, een andere groep of zelfs in een
andere functie.
Voor het maken van een zorgvuldige afweging ten aanzien van de over te plaatsen medewerker hanteert de
schooldirecteur een belangencatalogus (zie bijlage). Na advies van de schooldirecteur zegt het bestuur het
voornemen tot overplaatsing schriftelijk aan de medewerker aan.

In beginsel wordt getracht tot overeenstemming met de medewerker te komen over eventuele aanvullende
voorwaarden. De mogelijkheden die de werkgever heeft en de te volgen procedure zijn vastgelegd in paragraaf 10.6
van de CAO-PO. Voor de medewerker staat de mogelijkheid van beroep open.

Aandachtspunt Prioriteit

Mobiliteit- en carrièrewensen komen aan de orde in functioneringsgesprekken laag

5.22 Secundaire arbeidsvoorwaarden
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De belangrijkste primaire arbeidsvoorwaarden rondom een benoeming zijn in de CAO-PO vastgelegd. Denk hierbij
aan salaris, verlof, professionalisering, etc.  
Het bestuur werkt doorlopend aan het optimaliseren en verbeteren van secundaire arbeidsvoorwaarden. In het
bijlagendeel zijn regelingen opgenomen voor de vergoeding van reiskosten, registratiekosten, arbovoorzieningen op
de werkplek en lief en leed. Voor alle medewerkers is een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering
afgesloten, waarbij het bestuur de premie betaalt. Daarnaast is het mogelijk om met fiscaal voordeel te sporten of een
fiets aan te schaffen.  
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6 Organisatiebeleid

6.1 Organisatiestructuur

In dit hoofdstuk wordt de organisatie van de afzonderlijke scholen beschreven. In principe is die overal gelijk, maar op
grond van de schoolgrootte kunnen meerdere coördinerende functies aanwezig zijn. De manier waarop de school
uitvoering aan het beleid geeft, mag niet in strijd zijn met de hoofdlijnen van het bestuursbeleid.
Voor onze school geldt dat:
Onze school is een van de veertien scholen van de Stichting Palludara. De directie geeft - onder
eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de Stichting - leiding aan de school. De directie is integraal
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directie wordt bijgestaan
door drie bouwcoördinatoren en twee  Intern Begeleiders. Gezamenlijk vormen zij het management team (MT). De
school heeft de beschikking over een MR, een ouderraad en een activiteitencommissie. Op Stichtingsniveau is er een
GMR.

6.2 Groeperingsvormen

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Voor elke leerjaar is er sprake van zgn. parallelgroepen. In
het schooljaar 2019-2020 werken wij met 17 groepen. 

De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. In de bovenbouw is sprake van een
'proeftuintje' t.a.v. groepsdoorbrekend rekenen.

6.3 Het schoolklimaat

Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-werken is. Onze school is een
school die open staat voor ouders. We proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang
van zaken.

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. De school ziet er verzorgd uit

2. De school is een veilige school

3. Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om

4. Ouders ontvangen wekelijks een nieuwsbrief

5. De school organiseert jaarlijks een thema-avond

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).

Daarnaast wordt eens per 4 jaar de Arbo-monitor afgenomen

Omschrijving Resultaat

Personeelstevredenheid vragenlijst 2018 - Schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid) 3,47

Oudertevredenheidspeiling - Schoolklimaat 2,92

Aandachtspunt Prioriteit

Communicatie met ouders gemiddeld

6.4 Sociale veiligheid

De school waarborgt de veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). 

De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van een format). Naast
de incidentenregistratie beschikt de school over een ongevallenregistratie De IB'ers analyseren jaarlijks de gegevens
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en stellen, in overleg met de directie, verbeterpunten vast.

De school probeert incidenten en ongevallen te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de
regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). 

De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. De
school werkt me de Kanjertraining

Incidenten en ongevallen worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen
worden, wordt de directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten
en ongevallen. Indien nodig wordt de wijkagent betrokken bij de afhandeling van klachten.

De ouders en de leraren worden 1 x per twee jaar bevraagd op veiligheidsaspecten. 
De veiligheid van de leerlingen wordt jaarlijks gemonitord met de vragenlijst van Kanvas. De gegevens van
deze lijst worden aangeleverd bij de Inspectie van het Onderwijs.

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. 

In de schoolgids worden ouders geïnformeerd over aspecten m.b.t. veiligheid. 

De school beschikt over een BHV-team dat jaarlijks wordt geschoold.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,18

Oudertevredenheidspeiling - Sociale veiligheid 3,09

Personeelstevredenheid vragenlijst 2018 - Schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid) 3,47

Bijlagen

1. Anti-pestprotocol

6.5 Arbobeleid

Onze stichting heeft met ArboAnders een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht om uitval van
leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige – eventueel in overleg met de bedrijfsarts
– een probleemanalyse op. De directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens
bestaat de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en de personeelsconsulent in het Sociaal Medisch Overleg.
Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school.

We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan. Op die manier
kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart brengen en acties plannen. Voor de
speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele ongevallen.
De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig
verklaard. Op de school is een calamiteitenplan aanwezig.

6.6 Interne communicatie

Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. We zijn gericht op het creëren van
betrokkenheid van de medewerkers op het werk en op de school om op die manier de kwaliteit van de school te
optimaliseren. Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve
hulpmiddelen gebruikt.

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:
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Kwaliteitsindicatoren

1. 1.Zaken worden op de juiste plaats besproken

2. 2.Vergaderingen worden goed voorbereid

3. 3.Op vergaderingen is sprake van actieve deelname

4. 4.In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf

5. 5.We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).

Interne communicatie komt voorts aan de orde tijdens de functionerings- en voortgangsgesprekken.

Omschrijving Resultaat

Personeelstevredenheid vragenlijst 2018 - Informatie en communicatie 2,55

6.7 Samenwerking

Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m.n. gericht op
informatie-uitwisseling over leerlingen in achterstandsituaties, en het realiseren van een doorgaande leerlijn.
Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we
ouders bij de overgang van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school).
Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkings-
verband en met zorgpartners. Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van
de lokale educatieve agenda en m.b.t. vroegschoolse educatie voeren we loyaal uit.

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:

De leerplichtambtenaar
De wijkagent
Het Gebiedsteam
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolarts
Samenwerkingsverband

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 3

6.8 Contacten met ouders

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.

Wij hanteren een protocol voor informatieverstrekking aan gescheiden ouders.

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:
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Kwaliteitsindicatoren

1. De school betrekt de ouders bij schoolactiviteiten

2. De school stelt zich op de hoogte van de opvattingen en de verwachtingen van ouders over het onderwijs en
houdt daar rekening mee

3. De school informeert ouders op een functionele wijze (schoolgids) over de kenmerken van de school

4. De school informeert ouders regelmatig over de actuele gang van zaken op school

5. De leraren laten zich informeren over de opvattingen en bevindingen van ouders over de ontwikkeling van hun
kind op school en thuis

6. De leraren informeren ouders regelmatig over de voortgang in de ontwikkeling van hun kind

7. De leraren stimuleren onderwijsondersteunend gedrag van ouders in de thuissituatie

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).
Daarnaast maken we gebruik van oudertevredenheidspelingen.

Omschrijving Resultaat

Oudertevredenheidspeiling - Schoolklimaat 2,92

Aandachtspunt Prioriteit

Thematische ouderavonden laag

Bijlagen

1. Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders

6.9 Overgang PO-VO

We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de
scholen waaraan we leerlingen leveren.

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. Wij maken gebruik van een valide Eindtoets (Iep-toets)

2. Wij hanteren de Plaatsingswijzer

3. Er is nauw contact met het VO in de regio

4. Met het VO zijn afspraken over afstemming m.b.t. het vak Engels

5. Waar nodig is er sprake van een warme overdracht

6. We controleren of onze adviezen effectief zijn

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO). De
resultaten van oud-leerlingen worden ieder jaar gemonitord.

Aandachtspunt Prioriteit

De school begeleidt ouders goed bij de keuze voor het vervolgonderwijs laag

Christelijke Basisschool De Vuurvlinder

Schoolplan 2019-2023 44



6.10 Privacybeleid

Onze school beschikt over een privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het
reglement staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En hoelang de gegevens
worden bewaard. In het reglement garandeert we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat
betekent dus ook dat de informatie die we in de schooladministratie (o.a. het LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én
volledig up-to-date is. Het reglement staat op onze website en de hoofdlijnen staan in onze schoolgids. De
belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. 1.We beschikken over een privacyreglement

2. 2.We waarborgen de privacy van leerlingen en persoonsgegevens

3. 3.We beschikken over afspraken over de leerlinggegevens

4. 4.We hebben de rechten van de ouders m.b.t. privacy beschreven

Bijlagen

1. Palludara - Privacy Toelichting voor Ouders

6.11 Continurooster & Naschoolse opvang

Voor- tussen en naschoolse opvang.

Onze school maakt deel uitt van Brede School Duinterpen. In dat verband zijn er nauwe contacten met de
Kinderopvang van Kinderwoud. Kinderwoud verzorgt inpandig de Voor- en Naschoolse opvang van leerlingen.
Daarnaast is er ook sprake van kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen.

De tussenschoolse opvang wordt intern verzorgd door hulpouders geassisteerd door teamleden. De kwaliteit van de
tussenschoolse opvang wordt gemonitord door een bespreking in elk kwartaal, waarbij ervaringen worden
uitgewisseld.

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. Op De Vuurvlinder zijn de mogelijkheden tot voorschoolse opvang goed geregeld.

2. Er is een sprake van goed toezicht tijdens de lunchpauzes

3. Op De Vuurvlinder zijn de mogelijkheden tot naschoolse opvang goed geregeld

Aandachtspunt Prioriteit

Beschikbaarheid hulpouders t.b.v. pleinwacht gemiddeld

6.12 ICT binnen stichting Palludara

Ieder kind heeft recht op eigentijds en uitdagend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de eigen talenten en dat een
goede voorbereiding is op leven en werken in de 21ste eeuw. Door gerichte integratie van ICT wordt het onderwijs
verrijkt, verbeterd en aantrekkelijker gemaakt voor de leerlingen en leerkrachten. Het leerproces wordt ondersteund
zodat individualisering, differentiatie en het verhogen van efficiënte leertijd mogelijk wordt. Door ICT ontstaan er
mogelijkheden om de betrokkenheid van de kinderen sterk te verhogen. De intensiteit waarmee leeractiviteiten
worden uitgevoerd neemt aantoonbaar toe als de kinderen met de computer mogen werken. ICT is geen doel op zich,
maar een middel om andere doelen, zoals kwalitatief goed onderwijs en aansluiting van het onderwijs op een
dynamische samenleving, te realiseren. Daarnaast helpt ICT de medewerkers om hun werk efficiënter, overal
toegankelijk en meer gezamenlijk te doen.
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Kwaliteitsindicatoren

1. De Ict-voorzieingen ondersteunen de didactische processen

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Aandachtspunt Prioriteit

Het opstellen van een kwaliteitskaart m.b.t. ICT-gebruik gemiddeld

Bijlagen

1. DVV - ICT-investeringsplan 2020
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7 Financieel beleid

7.1 Hoofdlijnen van het financieel beleid

Het doel van financieel beleid is het op orde hebben en houden van de financiële huishouding (exploitatie) van de
organisatie. Dit is een doorlopend proces, waarvan jaarlijks verantwoording wordt afgelegd. Kort samengevat zijn dit
de hoofdlijnen: 

De totale baten op organisatieniveau bepalen het budget. De begroting is in principe sluitend, tenzij het
bestuur (na goedkeuring van de Raad van Toezicht) meer of minder wenst te besteden;
De allocatie van middelen en de budgetverantwoordelijkheid is vastgelegd in een kruisjesmodel. Dit model
dient als onderbouwing bij de begroting en wordt jaarlijks aangepast aan actuele ontwikkelingen;
Schooldirecteuren zijn budgethouder voor teamscholing (binnen het budget van € 500 per groep) en
instellingslasten (leermiddelen, afschrijving lesmethodes, reproductiekosten, huishoudelijke uitgaven, etc.) die
zij redelijkerwijs zelf kunnen beïnvloeden. Het budget wordt toegekend op basis van het aantal leerlingen, plus
eventuele bijzonderheden;
Het bestuur is budgethouder voor alle overige lasten (personeel, afschrijving, huisvesting, beheer en bestuur,
etc.). Het budget bestaat uit alle andere baten die op school- en bestuursniveau worden ontvangen, mits niet
geoormerkt:
Het bestuur kan (een deel van) de budgetverantwoordelijkheid delegeren aan stafmedewerkers en
penningmeesters van ouderraden;
Voor investeringen op schoolniveau geldt een gedeelde budgetverantwoordelijkheid, d.w.z. gewenste
investeringen worden zoveel mogelijk vooraf gepland en goedgekeurd. Voor tussentijdse investeringen heeft
de schooldirecteur toestemming nodig van het bestuur of staflid;
Budgethouders zijn vrij in de keuze van leverancier, tenzij het bestuur hiervoor (mantel)contracten heeft
afgesloten of aanbestedingsregels dit verhinderen. De actuele lijst met contractpartners is opgenomen in het
kruisjesmodel.

7.2 Bekostiging en verantwoording

Het onderwijs wordt voornamelijk bekostigd vanuit het rijk. De hoogte is afhankelijk van het aantal leerlingen op 1
oktober van enig jaar. Lokale overheden zoals de gemeente en provincie financieren ook een deel. Tenslotte kan een
school opbrengsten generen uit ouderbijdragen en verhuur van lokalen. 

Het bestuur mag niet bestede gelden reserveren voor toekomstige uitgaven of om een financiële buffer op te bouwen.
De financiële verantwoording is op bestuursniveau vindt plaats in de vorm van een jaarverslag en behoeft een
goedkeurende verklaring van een externe accountant.

Afzonderlijke scholen leggen op de ouderavond verantwoording af van de besteding van ouderbijdragen. 

7.3 Ouderbijdragen

De ouderraad vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is € 17,50 per
jaar (situatie oktober 2019). Vanaf het derde kind wordt een bijdrage gevraagd van € 15,00. Van de inkomsten
worden door de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd (zie de schoolgids). Jaarlijks (op de algemene
ouderavond) legt de ouderraad financiële verantwoording af via de jaarrekening en een begroting.

De ouderbijdrage wordt geïnd in de maanden september oktober.

7.4 Sponsoring

Verschillende organisaties, waarin o.a. de PO-raad en onderwijsbonden zijn vertegenwoordigd, hebben een
convenant ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Het bestuur onderschrijft
dit convenant. Scholen maken geen afspraken over sponsoring welke in strijd zijn met het convenant. De actuele
versie van het convenant is beschikbaar op de website van de PO-raad. 

7.5 (Meerjaren)begroting

De meerjarenbegroting wordt jaarlijks voorafgaand aan het kalenderjaar vastgesteld en bestaat uit de begroting voor
het komende kalenderjaar, de vier jaren daarna en een toelichting. Het budget dat voor de begroting beschikbaar is,
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bestaat uit de totale bekostiging en de eventuele investeringsruimte vanuit reserves en voorzieningen. Een belangrijk
deel van de lasten (ca. 80%) bestaat uit de kosten van de personeelsformatie.     

De afzonderlijke scholen krijgen een taakstellend budget toebedeeld op grond van het aantal leerlingen en eventuele
bijzondere omstandigheden. De directeur stelt hiermee een begroting op en legt deze voor advies aan de
medezeggenschapsraad voor. 

 

Bijlagen

1. DVV - Begroting exploitatie 2020

7.6 Aandachtspunten Financieel beleid

Aandachtspunt Prioriteit

In de schoolexploitatatie wordt expliciet een post opgenomen voor uitgaven van de interne
begeleiding, materialen onderbouw, leesboeken mb + bb

gemiddeld

Verantwoording ouderbijdrage door de OR gemiddeld
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8 Zorg voor kwaliteit

8.1 Kwaliteitszorg

Alle scholen van stichting Palludara beschikken over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning
beoordelen en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. 

Daarnaast hebben we onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de
schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. De instrumenten die we inzetten voor
kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid (zie hoofdstuk Personeelsbeleid) leiden vaak tot aandachts-, of
actiepunten. Samen met het team stellen we op basis daarvan verbeterpunten vast. 

Daarbij gaat het altijd om keuzes; we gaan uit van het principe: niet het vele is goed, maar het goede is veel. De
gekozen verbeterpunten worden daarna verwerkt in het jaarplan. De directie van de school monitort de voortgang.
Aan het eind van het jaar evalueren we de verbeterplannen en verantwoorden we ons over onze werkzaamheden in
het jaarverslag. 

Beoordeling

Er is een grote discrepantie tussen de resultaten van de ouderenquête en het leerkrachtentevedenheidsonderzoek.
Uit gesprekken met ouders stellen wij vast dat onze kwaliteitszorg in orde is, maar dat op deelgebieden
verwachtingen en praktijk niet matchen. In de gesprekken kwamen hierbij o.m. de volgende aspecten naar voren:

- Begeleiding (HB-)leerlingen

- Verlengde kleuterperiode en 

- Schoolkeuzeadviezen

Er is hier wellicht meer sprake van een communicatieprobleem. We zijn nl. van mening dat deze zaken overwegend
netjes met ouders besproken worden.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 3

Oudertevredenheidspeiling - Kwaliteitszorg 2,58

Aandachtspunt Prioriteit

De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school gemiddeld

De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school gemiddeld

De school informeert mij regelmatig over wat ze wil verbeteren gemiddeld

8.2 Kwaliteitscultuur

Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn gericht op het steeds verbeteren van
onze kwaliteit. Alle professionals binnen Palludara werken cyclisch, door de uitkomsten van metingen en
waarnemingsgegevens, aan vooraf gestelde doelen te toetsen. Daarbij is het uitgangspunt voor onze
professionalisering onze visie die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen.

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over een heldere visie die vertaald is in concrete gedragsindicatoren

2. Onze visie en de ambities vormen het uitgangspunt voor onze professionaliserin

3. De schoolleiding is gericht op de ontwikkeling van het team

4. De schoolleiding heeft zicht op de sterke kanten en de verbeterpunten van de leraren (en het team als geheel)

Beoordeling

De ambities worden een keer per jaar beoordeeld via een meting van de basiskwaliteit. Daarnaast vindt evaluatie op
onderdelen plaats tijdens de jaarlijkse teamconferentie c.q. planningsdag.
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Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3

Aandachtspunt Prioriteit

Het opstellen van een jaarlijks professionaliseringsplan gemiddeld

8.3 Verantwoording en dialoog

Stichting Palludara verantwoordt zich door middel van verticale verantwoording via het jaarverslag en toezicht door de
inspectie. Daarnaast verantwoorden we middels de horizontale verantwoording aan belanghebbenden: de presentatie
van onderwijsresultaten via schoolgidsen en de websites van de scholen, jaarverslagen en verslaglegging op
stichtingsniveau.

Ieder jaar stellen we een jaarplan op (op basis van ons schoolplan) met onze verbeterdoelen.

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school stelt jaarlijks een jaarplan op

2. Onze school betrekt haar stakeholders bij de kwaliteitszorg

3. De school btrekt de MR bij de kwlaiteitszorg

4. De schoolleider verantwoordt jaarlijks de gerealiserde resultaten aan de bestuurder

5. De resultaten van ons onderwijs worden in de schoolgids vermeld

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3,1

Aandachtspunt Prioriteit

Het opstellen van een jaarverslag laag

8.4 Het meten van de basiskwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2017 de basiskwaliteit op 17 standaarden. Wij
hebben gemeten of we voldoen aan de gestelde eisen van basiskwaliteit met behulp van de knop Zelfevaluatie
Basiskwaliteit (Mijnschoolplan.nl). De scores per standaard en de actiepunten zijn opgenomen in ons schoolplan in de
bijpassende paragrafen.

We zijn voornemens om de basiskwaliteit 1 x per twee jaar te meten met behulp van het instrument WMK-PO. De
acties die dat oplevert zullen we meenemen in de jaarplannen.

Beoordeling

De basiskwaliteit wordt een keer per twee jaar beoordeeld door directie en team.
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Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie januari 2018 - OP1: Aanbod 3,36

Zelfevaluatie januari 2018 - OP2: Zicht op ontwikkeling 3,48

Zelfevaluatie januari 2018 - OP3: Didactisch handelen 3,22

Zelfevaluatie januari 2018 - OP4: (Extra) ondersteuning 3,43

Zelfevaluatie januari 2018 - OP6: Samenwerking 3,42

Zelfevaluatie januari 2018 - OP8: Toetsing en afsluiting 3,79

Zelfevaluatie januari 2018 - OR1: Resultaten 3,11

Zelfevaluatie januari 2018 - OR2: Sociale en maatschappelijke competenties [geen
wettelijke eisen]

3,21

Zelfevaluatie januari 2018 - OR3: Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] 3

8.5 Onze eigen kwaliteitsaspecten

Onze school onderscheidt basiskwaliteit en onze eigen kwaliteitsaspecten (eigen ambities). We hebben per paragraaf
steeds aangegeven wat de "kenmerken" zijn van onze school, geformuleerd als kwaliteitsindicatoren. Sommige
kenmerken hebben we geoormerkt als "eigen kwaliteitsaspecten". Het gaat daarbij om kenmerken
(kwaliteitsindicatoren) waarvan we vinden dat we daarbij toegevoegde waarde leveren ten opzichte van de
basiskwaliteit. De verzameling van de eigen kwaliteitsaspecten is opgenomen in een bijlage. De meest bijzondere
eigen kwaliteitsaspecten noemen we "parels". Onze parels staan vermeld in het hoofdstuk Onderwijskundig beleid
(zie paragraaf Missie).

8.6 Wet- en regelgeving

Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
5. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband)
6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd
8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m

8

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

8.7 Inspectiebezoeken

Het laatste fysieke bezoek van de Inspectie van het onderwijs dateert van 19 juni 2013. Onze school valt onder het
zgn. basistoezicht. De inspectie stelt vast dat geen aanwijzingen voor belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit
van het onderwijs. De aandachtspunten uit het verslag van 2013 zijn verwerkt.

8.8 Quick Scan - Zelfevaluatie

De Quick Scan (WMK-PO) vanuit Mijn Schoolplan is ter voorbereiding op dit schoolplan afgenomen in september
2019. Naast de Quick Scan nemen we jaarlijks een schooldiagnose af (zie onze meerjarenplanning). Op basis van de
uitslagen stellen we actiepunten vast.

Beoordeling
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De Quick Scan wordt jaarlijks afgenomen, zie meerjarenplanning voor de inhoud van de Quick Scan. De resultaten
van de quickscan zijn verwerkt in de verschillende paragrafen van dit schoolplan. Teneinde dubbelingen te
voorkomen, worden deze hier niet vermeld.

Evaluatie m.b.t. schoolontwikkeling o.b.v. het schooljaarplan vinden plaats op de jaarlijkse teamconferentie.

8.9 Vragenlijst Leraren

De vragenlijst voor Leraren (WMK) is afgenomen in juni 2018. De vragenlijst is gescoord door 25% van de leraren. De
respons was laag. De leraren waren gemiddeld genomen tevreden over de school.

De aandachtspunten maken intussen deel uit van de verbeterplannen van de school. Ten tijde van de opstelling van
dit plan neemt het team deel aan een traject gericht op de verbetering van de interne communicatie. Aandacht van
mogelijkheden tot scholing is met ingang van het schooljaar 2019-2020 expliciet opgenomen in de gesprekscyclus.
De leraren ervaren het interne aanbod van Palludara (LeerMeer) te vrijblijvend of niet diepgaand genoeg..

Beoordeling

De ambities van de school worden een keer per vier jaar gemeten met behulp van een vragenlijst (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Personeelstevredenheid vragenlijst 2018 - Schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid) 3,47

Personeelstevredenheid vragenlijst 2018 - Onderwijsleerproces – alleen voor
leerkrachten/onderwijsgevend personeel

2,88

Personeelstevredenheid vragenlijst 2018 - Informatie en communicatie 2,55

Personeelstevredenheid vragenlijst 2018 - Arbeidsomstandigheden 2,91

Aandachtspunt Prioriteit

De communicatie binnen de school hoog

Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en scholing? laag

Bijlagen

1. WMK - Tevredenheidspeiling leraren 2018

8.10 Vragenlijst Leerlingen

De school beschikt over een leerlingenpanel dat bestaat uit leerlingen van de groepen 6 t/m 8. het leerlingen
bespreekt samen met de schoolleider en een lid van de medezeggenschapsraad het reilen en zeilen op de school.

Daarnaast wordt om de vier jaren een leerlingen tevredenheidspeiling afgenomen.

Beoordeling

De ambities van de school worden een keer per vier jaar gemeten met behulp van bovenschools vastgesteld
enquêteformulier.

8.11 Vragenlijst Ouders

De vragenlijst voor Ouders (WMK) iwerd afgenomen in mei/juni 2018 afgenomen. De vragenlijst is gescoord door
16% vouders van de school  Het responspercentage was relatief laag.

Beoordeling

Uit de scores komen drie aandachtsgebieden naar voren: Kwaliteitszorg, schoolklimaat en zorg en begeleiding.

T.a.v. de kwaliteitszorg is er sprake van discrepantie tussen de resultaten van de peiling en de signalen die normaal
gesproken op school binnenkomen. Bij de analyse van de resultaten hebben we ons de vraag gesteld op welke wijze
de respondenten de vragen hebben geïnterpreteerd:
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Ouders worden structureel naar hun verwachting & mening gevraagd: kennismakingsgesprekken, kind-
oudergesprekken; tevredenheidsonderzoeken. Verbeterpunten worden jaarlijks in de schoolgids genoemd en
resultaten va schoolontwikkeling komen met regelmaat in de nieuwsbrieven aan de orde.

T.a.v. activiteiten voor ouders wordt regelmatig initiatief genomen (vaak in overleg met MR of ouderraad) maar de
respons is relatief laag. T.a.v. informatievoorziening is geïnvesteerd in nieuwsbrieven, de schoolsite en schoolgids en
een schoolprtal

T.a.v. de informatie m.b.t. schoolkeuze adviezen komt het aandachtspunt ons onwaarschijnlijk over. Voor veel ouders
is het punt niet actueel en dus is er geen of weinig ervaring. Wellicht speelde ook dit een rol bij de vragen t.a.v. zorg.

Niettegenstaande deze kanttekeningen worden de aandachtspunten meegenomen in de schoolontwikkeling. We
zullen ons beraden op manier waarop wij bovenstaande zaken zelf naar buiten brengen. 

Omschrijving Resultaat

Oudertevredenheidspeiling - Kwaliteitszorg 2,58

Oudertevredenheidspeiling - Leerstofaanbod 3,13

Oudertevredenheidspeiling - Leertijd 3,29

Oudertevredenheidspeiling - Pedagogisch Handelen 3,21

Oudertevredenheidspeiling - Didactisch Handelen 3,11

Oudertevredenheidspeiling - Afstemming 3,16

Oudertevredenheidspeiling - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,12

Oudertevredenheidspeiling - Schoolklimaat 2,92

Oudertevredenheidspeiling - Zorg en begeleiding 2,89

Oudertevredenheidspeiling - Opbrengsten 3,09

Oudertevredenheidspeiling - Sociale veiligheid 3,09

Oudertevredenheidspeiling - Incidenten 3

Aandachtspunt Prioriteit

De school informeert ouders goed over (extra) begeleiding voor hun kind gemiddeld

De school informeert mij regelmatig over wat ze wil verbeteren laag

De leraar daagt mijn zoon/dochter voldoende uit hoog

Ik word goed geïnformeerd over de gang van zaken op school hoog

De school informeert ouders goed over (extra) begeleiding voor hun kind gemiddeld

8.12 Evaluatieplan 2019-2023

Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg. Daarin zijn opgenomen de Quick Scan, de
Schooldiagnoses en de vragenlijsten (zie bijlage). De diverse paragrafen komen als volgt terug in de
meerjarenplanning:

Hoofdstuk Beleidsterreinen
Mei
2020

Mei
2021

Mei
2022

Mei
2023

Onderwijskundig
beleid

Levensbeschouwelijke identiteit  X  X 

Onderwijskundig
beleid

Sociaal-emotionele ontwikkeling X    
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Onderwijskundig
beleid

Actief Burgerschap en Sociale Cohesie   X  

Onderwijskundig
beleid

Leerstofaanbod  X   

Onderwijskundig
beleid

Taalleesonderwijs X    

Onderwijskundig
beleid

Rekenen en wiskunde  X   

Onderwijskundig
beleid

Wereldoriëntatie    X

Onderwijskundig
beleid

Kunstzinnige vorming   X  

Onderwijskundig
beleid

Bewegingsonderwijs   X  

Onderwijskundig
beleid

Wetenschap en Techniek  X   

Onderwijskundig
beleid

Engelse taal  X  X  

Onderwijskundig
beleid

Gebruik leertijd  X  X  

Onderwijskundig
beleid

Pedagogisch handelen X   X  

Onderwijskundig
beleid

Didactisch handelen   X  X

Onderwijskundig
beleid

Actieve en zelfstandige leerhouding van de
leerlingen

 X  X  

Onderwijskundig
beleid

Klassenmanagement  X   

Onderwijskundig
beleid

Zorg en begeleiding   X  X

Onderwijskundig
beleid

Afstemming - HGW  X   

Onderwijskundig 
beleid

 Afstemming - Aandacht voor 
(hoog-)begaafde leerlingen

 X  X  

Onderwijskundig
beleid

Passend onderwijs    X

Onderwijskundig
beleid

Opbrengstgericht werken X    

Onderwijskundig
beleid

Opbrengsten X X X X

Personeelbeleid Integraal personeelsbeleid  X   

Personeelbeleid Schoolleiding X    

Hoofdstuk Beleidsterreinen
Mei
2020

Mei
2021

Mei
2022

Mei
2023
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Personeelbeleid Beroepshouding X   X

Organisatie en beleid Schoolklimaat X   X 

Organisatie en beleid Sociale en fysieke veiligheid  X  X

Organisatie en beleid Interne communicatie  X   X

Organisatie en beleid Externe contacten   X  

Organisatie en beleid Contacten met ouders X   X  

Zorg voor kwaliteit Kwaliteitszorg    X

Zorg voor kwaliteit Wet- en regelgeving   X  

  9 9 8 9

Hoofdstuk Beleidsterreinen
Mei
2020

Mei
2021

Mei
2022

Mei
2023
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9 Strategisch beleid

9.1 Strategisch beleid

Stichting Palludara beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). Dit beleid is samen met het MT vorm
gegeven in onder andere een tweedaagse in het schooljaar 18-19.

Vanuit onze kernwaarden verbinding , eigenaarschap en respect kijken wij verder naar onze gezamenlijke ambities:  

Deze afspraken zijn de basis voor de gesprekken binnen en buiten de scholen, om ze zo te vertalen naar concrete
doelafspraken voor de komende jaren. Deze doelafspraken willen we realiseren door onderzoekend te ontwikkelen en
te vernieuwen (evidence-informed, Biesta). 
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Domein Aandachtspunten beleidsplan 2019-2023 Prioriteit

Personeel Stimuleren de medewerkers, ism NHL Stenden, te werken aan de
onderzoekende houding

hoog

Kwaliteitszorg Scholen formuleren toetsbare doelen over de onderwijskwaliteit gemiddeld

Personeel Hanteren actief de gesprekkencyclus met klassenbezoeken (minimaal 1x
per jaar) met behulp van het programma mijnschoolteam.nl

gemiddeld

Kwaliteitszorg Scholen maken een jaarplan en een jaarverslag gemiddeld

Privacy Iedere school heeft afdoende maatregelen genomen (en beschreven) om
de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen

gemiddeld

Samenwerken
met de ouders
en de
omgeving

Al onze scholen hebben een visie ontwikkeld op de relatie school-ouders. In
dat visiestuk komen rechten, plichten en verwachtingen aan de orde.
Immers, educatief partnerschap vraagt aandacht en inspanning van twee
kanten.

hoog

Profilering en
marketing

De scholen beschikken allen over een huisstijl gemiddeld

ICT Gericht gebruik van digitale middelen om de leeractiviteiten voor leerlingen
beter, rijker en aantrekkelijker te maken

gemiddeld

ICT ICT sluit aan en wordt geïntegreerd bij andere onderwijskundige
vernieuwingen/ ontwikkelingen

gemiddeld

Profilering en
marketing

De scholen communiceren transparant naar de omgeving gemiddeld

Samenwerken
met de ouders
en de
omgeving

Al onze scholen formuleren visie op de IKA (integrale kindaanpak) en
vormgeving richting IKC (integrale kindcentra)

gemiddeld

Identiteit De scholen hebben de visie op de levensbeschouwelijke identiteit helder
geëxpliciteerd

hoog

Privacy Elke school beschikt over een privacyreglement met school specifieke
aandachtspunten en/of maatregelen

gemiddeld

Bijlagen

1. SBP DEF
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10 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Alle leerlingen zijn zichtbaar mede-eigenaar van hun leerproces.
Ontwikkelen van een kwaliteitskaart Actieve en zelfstandige rol
leerlingen

gemiddeld

Streefbeeld School borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces
Scholen formuleren toetsbare doelen over de onderwijskwaliteit

gemiddeld

Streefbeeld Passend onderwijs is zichtbaar op onze school. gemiddeld

Streefbeeld Wij zijn gericht op het welzijn van alle kinderen.
Aantrekkelijke school zijn voor kinderen, ouders en leraren

gemiddeld

Beleidsplan 2019-
2023: Kwaliteitszorg

Scholen maken een jaarplan en een jaarverslag gemiddeld

Beleidsplan 2019-
2023: Privacy

Iedere school heeft afdoende maatregelen genomen (en beschreven)
om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen

gemiddeld

Beleidsplan 2019-
2023: Profilering en
marketing

De scholen beschikken allen over een huisstijl
De scholen communiceren transparant naar de omgeving
Een goede relatie met de buitenwereld; PR

gemiddeld

Beleidsplan 2019-
2023: ICT

ICT sluit aan en wordt geïntegreerd bij andere onderwijskundige
vernieuwingen/ ontwikkelingen

Gericht gebruik van digitale middelen om de leeractiviteiten voor
leerlingen beter, rijker en aantrekkelijker te maken
Volgen van en inspelen op de ICT-ontwikkelingen & 21st century
skills

gemiddeld

Beleidsplan 2019-
2023: Samenwerken
met de ouders en de
omgeving

Al onze scholen formuleren visie op de IKA (integrale kindaanpak) en
vormgeving richting IKC (integrale kindcentra)

gemiddeld

Beleidsplan 2019-
2023: Privacy

Elke school beschikt over een privacyreglement met school specifieke
aandachtspunten en/of maatregelen

gemiddeld

De visies van de
school

Missie en vise worden jaarlijks herijkt en levend gehouden
De scholen hebben de visie op de levensbeschouwelijke identiteit
helder geëxpliciteerd

hoog

Taalleesonderwijs Verbeteren van de leesvaardigheid
Technisch lezen groep 6, 7 en 8
Begrijpend lezen groep 6 en 7
Spelling groep 7

hoog

Wereldoriëntatie Implementatie van de nieuwe methode Argus Clou; schooljaar 2019-
2020

gemiddeld

Kunstzinnige
vorming

Implementatie muziekonderwijs; 123-Zing laag

Wetenschap en
Technologie

Ontwikkeling beleidsplan 'Wetenschap en techniek' gemiddeld

Les- en leertijd Beschikbaarheid van invallers hoog

Les- en leertijd Toezicht bij het binnenkomen van de leerlingen na pauzes laag

Klassenmanagement Doelmatige communicatie naar ouders n.a.v. eventuele incidenten
Consequente registratie van afspraken en incidenten

hoog
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Zorg en begeleiding De school begeleidt ouders goed bij de keuze voor het
vervolgonderwijs

laag

Afstemming Gebruik en analyse van leerlingresultaten gemiddeld

Extra ondersteuning De school informeert ouders goed over (extra) begeleiding voor hun
kind

laag

Talentontwikkeling De leraren stemmen hun handelen en aanbod af op de
onderwijsbehoeften van de best presterende leerlingen

Afstemming handelen en aanbod op onderwijsbehoeften van (best
presterende) leerlingen
De leraar daagt mijn zoon/dochter voldoende uit

hoog

Passend onderwijs in 2020 wordt het SOP 2020-2024 opgesteld hoog

Aandacht voor
(hoog-)begaafde
leerlingen

De school informeert ouders goed over (extra) begeleiding voor hun
kind

laag

Aandacht voor
(hoog-)begaafde
leerlingen

De schoolleiding heeft zicht op de competenties van de leraren met
betrekking tot de omgang met (hoog-)begaafde leerlingen

De leraren stemmen hun handelen en aanbod af op de
onderwijsbehoeften van de best presterende leerlingen

gemiddeld

IPB binnen stichting
Palludara

Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en scholing benadrukken
Hanteren actief de gesprekkencyclus met klassenbezoeken
(minimaal 1x per jaar) met behulp van het programma
mijnschoolteam.nl

gemiddeld

IPB binnen stichting
Palludara

Investeren in arbeidsplezier gemiddeld

IPB binnen stichting
Palludara

Verhelderen scholingsbeleid gemiddeld

Bevoegde en
bekwame leraren

Kwaliteit en begeleiding van leerkrachten uit de invalpool gemiddeld

Organisatorische
doelen

Het aantal versnipperde banen verkleinen gemiddeld

De schoolleiding Slagvaardigheid gemiddeld

De schoolleiding (Interne) communicatie gemiddeld

De schoolleiding expliciete aandacht voor gesprekscyclus hoog

Beroepshouding Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en scholing?
Promoten lerarenbeurs en scholingsmogelijkheden vanuit
schoolbudget

hoog

Professionele cultuur Rollen binnen het team gemiddeld

Professionele cultuur Eigenaarschap op de juiste plek hoog

Beleid met
betrekking tot
stagiaires

Consequent bespreken stageprotocol laag

Klassenbezoek Collega's zijn vooraf bekend met de inhoud van de kijkwijzer laag

Mobiliteitsbeleid Mobiliteit- en carrièrewensen komen aan de orde in
functioneringsgesprekken

laag

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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Het schoolklimaat Communicatie met ouders gemiddeld

Contacten met
ouders

Thematische ouderavonden laag

Overgang PO-VO De school begeleidt ouders goed bij de keuze voor het
vervolgonderwijs

laag

Continurooster &
Naschoolse opvang

Beschikbaarheid hulpouders t.b.v. pleinwacht gemiddeld

ICT binnen stichting
Palludara

Het opstellen van een kwaliteitskaart m.b.t. ICT-gebruik gemiddeld

Aandachtspunten
Financieel beleid

In de schoolexploitatatie wordt expliciet een post opgenomen voor
uitgaven van de interne begeleiding, materialen onderbouw,
leesboeken mb + bb

gemiddeld

Aandachtspunten
Financieel beleid

Verantwoording ouderbijdrage door de OR gemiddeld

Kwaliteitszorg De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school
De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school
Al onze scholen hebben een visie ontwikkeld op de relatie school-
ouders. In dat visiestuk komen rechten, plichten en verwachtingen
aan de orde. Immers, educatief partnerschap vraagt aandacht en
inspanning van twee kanten.

gemiddeld

Kwaliteitscultuur Het opstellen van een jaarlijks professionaliseringsplan gemiddeld

Verantwoording en
dialoog

Het opstellen van een jaarverslag laag

Vragenlijst Leraren De communicatie binnen de school hoog

Vragenlijst Leraren Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en scholing?
Deskundiheidsbevordering

laag

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Christelijke Basisschool De Vuurvlinder

Schoolplan 2019-2023 60



11 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 13KW

Naam: Christelijke Basisschool De Vuurvlinder

Adres: Keizersmantel

Postcode: 8607 GM

Plaats: SNEEK

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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12 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 13KW

Naam: Christelijke Basisschool De Vuurvlinder

Adres: Keizersmantel

Postcode: 8607 GM

Plaats: SNEEK

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening

Christelijke Basisschool De Vuurvlinder

Schoolplan 2019-2023 62




	Inhoudsopgave
	1 Inleiding
	1.1 Voorwoord
	1.2 Doelen en functie
	1.3 Procedures
	1.4 Verwijzingen

	2 Schoolbeschrijving
	2.1 Schoolgegevens
	2.2 Kenmerken van het personeel
	2.3 Kenmerken van de leerlingen
	2.4 Kenmerken van de ouders en schoolomgeving
	2.5 Sterkte-zwakteanalyse
	2.6 Risico's
	2.7 Landelijke en of regionale ontwikkelingen
	2.8 Aandachtspunten Schoolbeschrijving

	3 Grote ontwikkeldoelen
	3.1 Grote ontwikkeldoelen

	4 Onderwijskundig beleid
	4.1 Missie & Visie van de school
	4.2 De visies van de school
	4.3 Levensbeschouwelijke identiteit
	4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling
	4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie
	4.6 Leerstofaanbod
	4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten
	4.8 Taalleesonderwijs
	4.9 Rekenen en wiskunde
	4.10 Wereldoriëntatie
	4.11 Kunstzinnige vorming
	4.12 Bewegingsonderwijs
	4.13 Wetenschap en Technologie
	4.14 Engelse taal
	4.15 Les- en leertijd
	4.16 Pedagogisch handelen
	4.17 Didactisch handelen
	4.18 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen
	4.19 Klassenmanagement
	4.20 Zorg en begeleiding
	4.21 Afstemming
	4.22 Extra ondersteuning
	4.23 Talentontwikkeling
	4.24 Passend onderwijs
	4.25 Opbrengstgericht werken
	4.26 Toetsing en afsluiting
	4.27 Vervolgsucces
	4.28 Frysk
	4.29 Aandacht voor (hoog-)begaafde leerlingen

	5 Personeelsbeleid
	5.1 IPB binnen stichting Palludara
	5.2 Bevoegde en bekwame leraren
	5.3 Organisatorische doelen
	5.4 De schoolleiding
	5.5 Beroepshouding
	5.6 Professionele cultuur
	5.7 Beleid met betrekking tot stagiaires
	5.8 Werving en selectie
	5.9 Introductie en begeleiding
	5.10 Werkverdelingsplan
	5.11 Collegiale consultatie
	5.12 Klassenbezoek
	5.13 Persoonlijke ontwikkelplannen
	5.14 Het bekwaamheidsdossier
	5.15 Intervisie
	5.16 Functioneringsgesprekken
	5.17 Beoordelingsgesprekken
	5.18 Professionalisering
	5.19 Teambuilding
	5.20 Verzuimbeleid
	5.21 Mobiliteitsbeleid
	5.22 Secundaire arbeidsvoorwaarden

	6 Organisatiebeleid
	6.1 Organisatiestructuur
	6.2 Groeperingsvormen
	6.3 Het schoolklimaat
	6.4 Sociale veiligheid
	6.5 Arbobeleid
	6.6 Interne communicatie
	6.7 Samenwerking
	6.8 Contacten met ouders
	6.9 Overgang PO-VO
	6.10 Privacybeleid
	6.11 Continurooster & Naschoolse opvang
	6.12 ICT binnen stichting Palludara

	7 Financieel beleid
	7.1 Hoofdlijnen van het financieel beleid
	7.2 Bekostiging en verantwoording
	7.3 Ouderbijdragen
	7.4 Sponsoring
	7.5 (Meerjaren)begroting
	7.6 Aandachtspunten Financieel beleid

	8 Zorg voor kwaliteit
	8.1 Kwaliteitszorg
	8.2 Kwaliteitscultuur
	8.3 Verantwoording en dialoog
	8.4 Het meten van de basiskwaliteit
	8.5 Onze eigen kwaliteitsaspecten
	8.6 Wet- en regelgeving
	8.7 Inspectiebezoeken
	8.8 Quick Scan - Zelfevaluatie
	8.9 Vragenlijst Leraren
	8.10 Vragenlijst Leerlingen
	8.11 Vragenlijst Ouders
	8.12 Evaluatieplan 2019-2023

	9 Strategisch beleid
	9.1 Strategisch beleid

	10 Aandachtspunten 2019-2023
	11 Formulier "Instemming met schoolplan"
	12 Formulier "Vaststelling van schoolplan"
	13 Vaststelling schoolplan 2019-2023

