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VASTSTELLING  
 
Hierbij verklaart het bevoegd gezag van Kerobei, het strategisch beleidsplan 2015-2019 van basisschool de Schalm, vast te hebben gesteld. 
 
Namens het team   E. Berghout, directeur      …………………………… 
  
Namens het CvB:   H. Soentjes, voorzitter  ……………………..…… 
 
Namens de MR:   T. Geraads, voorzitter   ………………………….. 
 
 
Algemene gegevens: 

 
Instelling:    Basisschool De Schalm 
Adres:     St.Sebastianusstraat 10 
Postcode en Plaats:   5935AX Steyl 
Telefoon:    077-3732875 
Website:    www.schalm.kerobei.nl 
Email:     info@schalm.kerobei.nl 
Directeur:    Els Berghout 
Teamleider OB:   Loes Schoonenberg 
Teamleider BB:   Cindy Cober  
Brin nummer:     03VH 

 

 

 
 

Bronnen:  
 
1 = studiemomenten team 
2 = jaarplan 2014-2015 
3 = Cito LOVS 
4 = Schoolbezoek CVB 
5 = RI&E 
6 = Veiligheidsplan 
7 = Schoolondersteuningsprofiel 
8 = Bestuursondersteuningsprofiel 
9 = Strategisch beleidsplan Kerobei 
10= Input van de MR  
11= Ouderraad 
12= Leerlingenraad 
13= Tevredenheidsonderzoeken 2011 

 

http://www.schalm.kerobei.nl/
mailto:info@schalm.kerobei.nl
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Het APS model: 
 
EXTERNE CONTEXT       INTERNE CONTEXT 
 .         . 
  MISSIE  
              .       . 
   ONDERWIJSONTWERP        
             
   PEDAGOGISCH   DIDACTISCH 
   ONTWERP   ONTWERP 
 
   ONDERWIJSORGANISATIE   
 
 
   DIENSTVERLENING 
 
 
    SCHOOLORGANISATIE 
 
 
 
 
dat vanaf 1999 leidend is geweest, is in 2010 in Kerobei ontwikkeling aangepast tot het volgende model en door ons gehanteerd om ons schoolplan 
aan te toetsen. 

 
 
 
 
 

 

  
 

Kerobei-beleidsontwikkellijnen

• leidinggevend vermogen 

• ondernemerschap

• Eigentijds onderwijs

• Brede, ononderbroken ontwikkeling

• Zorg op maat 

• integraal kwaliteitsbeleid

• professioneel personeelsbeleid

• huisvestingsbeleid

• financieel beleid

LEIDERSCHAP

ONDERWIJSONTWIKKELING

RANDVOORWAARDEN
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KOERS KEROBEI 2015-2018 

De gezamenlijke koers (richtinggever en toetssteen) is: 

 de school van 2020 zorgt voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten en leerbehoeften van alle individuele leerlingen; 

 de school van 2020 biedt onderwijs van hoge kwaliteit. Dit begint met de basisvaardigheden die alle leerlingen in alle tijden nodig hebben. Ook is er aandacht 

voor een brede persoonlijke en maatschappelijke vorming; 

 in de school van 2020 werken teams van leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders die zich individueel en als collectief ontwikkelen in hun 

professionaliteit. Deze teams maken de school van 2020 mogelijk; 

 de school van 2020 stelt de leerling centraal en draagt bij aan doorgaande leer- en ontwikkellijnen. 

 
Wat is onze visie op leren?   Op scholen van Kerobei dienen concepten ontwikkeld te worden die (meer) recht doen aan het leren van kinderen en waarvoor wij 

kinderen willen toerusten voor de toekomst. De leerprincipes die hieraan ten grondslag liggen zijn: 

- eigenaarschap, - breinvriendelijk leren, - samenwerkend leren (ontwikkeling in ontmoeting) 

- ontdekkend leren in een rijke leeromgeving, - actie/reflectie/verdieping/verankering 

- betekenisvol (spel), - leerstijlen en leerstrategieën, - leren leren, - persoonlijk meesterschap 

- talent-en interessegestuurd, - opbouwen waar je goed in bent, uitbouwen waar mogelijkheden liggen en compenseren wat je niet ligt. 

 

Differentiatievaardigheden zijn essentieel voor onderwijs dat recht doet aan elk kind en het beheersen daarvan door alle leraren is een basisvoorwaarde. Er bestaat 

een directe relatie tussen het beheersen van differentiatievaardigheden en de onderwijskwaliteit. 

 

We sluiten in dit beleidsplan aan bij de beleidslijnen van de overheid naar 2020 en onderscheiden:  

Beleidslijn 1: Duurzame ontwikkeling en bestuurskracht 

Beleidslijn 2: Individuele ontwikkeling 

Beleidslijn 3:  Teamontwikkeling 

Beleidslijn 4: ICT in het onderwijs 

Voor verdere informatie verwijs ik naar het Strategisch Beleidsplan Kerobei 2015-2018.  

file://///nas01/l/Kerobei/Boekenkast/Kerobei%20Vastgesteld%20beleid/001%20Organisatie/150522%20Strategisch%20beleidsplan%202015%20-%202018%20def.pdf
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Domein Belemmerend Compenserend Mogelijke acties 

Externe context 
 

  Operationeel (staande 

organisatie) 
Strategisch 
(ontwikkelende 
organisatie) 

Samenwerkingsverband  -Kerobei participeert in het 
samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs Noord 
Limburg. De coördinatie ligt 
bij de bovenschoolse 
ondersteuningscommissie.  

  

Lokaal onderwijsbeleid  
 
 
 
 
 
- De vele reorganisaties 
binnen Spring zijn een 
belemmerende factor in de 
samenwerking met de 
peuterspeelzaal. Dit gaat 
ten koste van het VVE 
beleid.  

- De Gemeente Venlo werkt 
met combinatie-
functionarissen. Voor de 
Schalm is er een functionaris 
sport. 
- De Gemeente Venlo 
stimuleert VVE en 
samenwerking tussen voor- 
en vroegschool. In de school 
is de Peuterspeelzaal van de 
stichting Spring gevestigd.  
 
- Korte lijnen met leerplicht 
Venlo.  

 
 
 
 
 
 
- De doorgaande lijn tussen 
peuters en kleuters 
optimaliseren, waarbij 
voldaan wordt aan de eisen 
van VVE. 
 
  

 
 
 
 
 
 
- Ontwerp gezamenlijk 
ouderplan psz 't Beertje en 
de Schalm.  
 
 

Andere scholen Maatjesscholen werken nu 
alleen nog samen op MT 
niveau, nauwelijks op 
leerkrachtniveau.  

- Er is een goede 
samenwerking met de 
scholen die in de buurt 
liggen b.s. St.Jozef (Kerobei) 
en Maasveld (Akkoord).  
(ook in het kader van het 
cluster passend onderwijs).  
- Binnen de stichting werken 
we samen met 

-Cluster passend onderwijs 
optimaliseren.  
-Door krachtenbundeling 
met de maatjesscholen 
komen tot efficiënter 
werken en versterking van 
elkaar. 
 

Onderzoeken hoe 
samenwerking 
geïntensiveerd kan worden 
waardoor ook op financiën 
en personeel winst te 
behalen valt. 
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maatjesscholen. Dit houdt in 
dat scholen ontwikkeling en 
vraagstukken met elkaar 
delen en verrijken op MT 
niveau.  

Scholen voor voortgezet 
onderwijs 

De digitale overdracht LDOS 
is nog niet op orde. Het 
systeem is arbeidsintensief. 
Er zijn signalen dat de 
overdracht onvoldoende 
gelezen wordt of ouders 
alsnog gevraagd wordt 
schriftelijk informatie aan te 
leveren.  

Het contact met het VO ligt bij 
de leerkrachten van groep 8 
en de teamleider bovenbouw. 
De overdracht van alle 
leerlingen vindt plaats d.m.v. 
warme overdracht. 
 

-Een goede doorgaande lijn 
en afstemming tussen po en 
vo blijft om aandacht 
vragen. 
 
-PO wil in de toekomst 
gebruik maken van een 
orthopedagoog van het VO 
die in dienst staat van het 
kijken naar mogelijke kansen 
bij een plaatsing van een 
zorgleerling. 

Blijvende communicatie 
met de werkgroep LDOS 
teneinde een 
gebruikersvriendelijk 
digitale overdracht te 
bewerkstelligen.  

Wijk en buurt De Schalm is de enige school in Steyl. Hierbij is tevens inbegrepen de wijk Nieuw Steyl. Dit gedeelte van de wijk grenst aan 

de noordkant aan het voedingsgebied van de St.-Jozefschool van onze stichting Kerobei. Ouders uit dit grensgebied kunnen 

kiezen voor één van beide scholen, die daar goed in samenwerken. Er is 1 supermarkt in de buurt. 

 
-Weinig speelgelegenheden 
Kinderen geven aan 
behoefte te hebben aan 
een voetbalveldje of 
pannakooi. 
- Gebruik terrein door 
jeugd uit de wijk  leidt in de 
regelmatig tot vervuiling 
van het terrein,  
- Gemeente Venlo schiet te 
kort in zorgdragen voor 

 
-Openbare ruimte rondom 
de school wordt veel 
gebruikt door de kinderen 
en pubers uit de wijk.  
- Buurtsupermarkt sponsort 
regelmatig en zet de 
DOEKOE actie in ten 
behoeve van onze school.  
- Gemeente heeft buren met 
vervuild opslagterrein 

 
 

 
In samenwerking met de 
wijkraad en de gemeente 
plan ontwikkelen om 
schoolomgeving tot een 
aantrekkelijke plek 
(inclusief 
groenvoorziening) te 
maken waar de jeugd zich 
verantwoordelijk voor 
voelt. 
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veiligheid van kinderen en 
omgeving. Zij heeft bv 
reiniging van zwerfafval 
wegbezuinigd , komen niet 
strooien, etc. Vervuilde 
buurt rond school trekt 
verdere vervuiling en 
onveilige situaties aan.  
 

opdracht gegeven dit te 
ruimen.  

Externe Partners Het netwerk van partners rondom de Schalm:   
PSZ 't Beertje, Kinderopvang ‘’t Vlaegelke’ Humanitas, TSO ‘Brood & Spelen’, Welzijnsstichting 'Wel.kom', Gemeente Venlo 
oa. afd. leerplicht en afdeling Sportzaken, GGD LimburgNoord, diverse instanties GGZ  jeugd, sociale wijkteam, Politie 
Limburg-Noord, Bibliotheek Venlo, Stg. Kunstzinnige Vorming, BCO-onderwijsadvies, Consultatiebureau, Groene Kruis, sbo 
‘De Lings’ en op oproep het ZorgAdviesTeam.   
 

 We constateren dat de 
gemeente nog moeite 
heeft met de transitie 
jeugdzorg. Medewerkers 
zijn onvoldoende op de 
hoogte of onvoldoende 
deskundig.  
Bij de organisatie van het 
huis van de wijk is Steyl 
niet meegenomen. 

- De samenwerking met de 
gemeente, politie en wijkraad 
is goed te noemen.  
- we beschikken over een pro-
actieve wijkraad die op dit 
moment druk is om een huis 
van de wijk in Steyl te krijgen. 
De behoeftepeiling laat 
behoefte én pro-actieve 
houding zien van de 
wijkbewoners.  

Meestal ontstaat 
samenwerking op behoefte 
van de school. We willen 
graag naar een meer 
evenwichtige 
samenwerking waarbij 
beide partijen elkaar 
zoeken. Te denken valt aan 
sociaal wijkteam, politie, 
consultatiebureau, 
kinderopvang.  

- Aansluiten van school bij 
het huis van de wijk, 
- Versterken samenwerking 
met de gemeente en 
wijkraad om de 
leefbaarheid in de wijk te 
verhogen voor de jeugd en 
volwassenen. Een levende 
wijk trekt nieuwe 
bewoners en dus nieuwe 
aanwas voor onze 
krimpende school.   
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Domein Belemmerend Compenserend Mogelijke acties 

Interne context 
 

  Operationeel (staande 

organisatie) 
Strategisch (ontwikkelende 

organisatie) 

Schoolgrootte Basisschool De Schalm telt 
op 1 augustus 2015   173 
leerlingen en krimpt. 
We hebben in 2014-2015 
nog 7 groepen, waarvan 
twee kleutergroepen. 
Schooljaar 2015-2016 is er 
een krimp naar 6 groepen.  

Voor de periode van dit 
beleidsplan heeft de school 
nog bestaansrecht.  

 Op stichtingsniveau wordt 
er beleid gemaakt op 
krimpscenario’s. 
Op schoolniveau zullen we 
vanuit visie keuzes moeten 
maken die ons helpen om 
met de krimp om te gaan 
met zo min mogelijk verlies 
van kwaliteit. 
Verkennen van 
fusiemogelijkheden nog 
vóór het einde van ons 
bestaansrecht.  

Innovatiegeschiedenis De Schalm heeft in de 
periode van het vorige 
beleidsplan een bewogen 
tijd doorgemaakt waarin 
het vertrouwen in de 
toenmalige schoolleider is 
opgezegd. Het team is 
(mede hierdoor) gegroeid 
in onderwijsinhoudelijk 
eigenaarschap en op gebied 
van professionele 
communicatie.  Qua 
schoolontwikkeling zijn er 
speerpunten onvoldoende 
uitgebouwd of  verankerd.  

Het team is didactisch en 
pedagogisch sterk 
onderlegd.   
 

Investeren op verdere groei 
van professionele 
communicatie, 
eigenaarschap en vormen 
van een leergemeenschap.  
Opbouwen cyclische 
leerlingenzorg.   
 
Doel behaald eind 
schooljaar 2015-2016.  
Cyclische leerlingenzorg 
gaat naar uitbouwen.  
 

-  Goede afwegingen blijven 
maken in de dingen die we 
wel en niet aanpakken in 
dit kleine team. 
Duurzaamheid is hierbij 
leidend. 
- uitgroeien tot een 
academische 
leergemeenschap. 
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Personeelsopbouw 
Teamsamenstelling:  
Directeur 
2 teamleiders 
Groepsleerkrachten 
Deskundigen 
Administratieve 
ondersteuning 
Conciërge 
Schoonmaakpersoneel 
Ambulant: 
-co-teacher 
-onderwijsassistente  

De Schalm heeft 1 
mannelijke leerkracht en 8 
vrouwelijke. Het team 
heeft te maken met krimp 
waardoor de taakbelasting 
hoger is komen te liggen. 
Schooljaar ‘16-‘17 gaan er 
mogelijk 2 leerkrachten 
met (vervroegd) pensioen.  

- Het team is  gemêleerd 
qua leeftijd.   
- In het team zijn 2 LB 
leerkrachten.  
- Specifieke deskundigheid: 
leesfunctionaris 
bibliotheek,  Methode A en 
B, orthopedagogische 
deskundige. 

- De LB leerkrachten 
kunnen hun rol als 
'aanjager/leermeester' 
uitbouwen om het team tot 
verdere ontwikkeling te 
brengen.  

Schooljaar 2016-2017 is de 
verwachting dat het MT 
bestaat uit 1 directeur en 1 
teamleider.  
 
Doel behaald eind 
schooljaar 2015-2016.  
 

Schoolpopulatie 
 
- Het merendeel van de 
kinderen komen uit een 
Katholiek gezind gezin (89), 
daarop volgend zijn 52 
kinderen van Islamitische 
gezindte. Bij 31 kinderen 
hebben ouders bij geloof 
'niet van toepassing' 
aangegeven. 

De school heeft 19 % 
gewichtenleerlingen 
(teldatum 1-10-2014). 
Gewicht 0= 145 lln.= 80% 
Gewicht 0,3=29 lln.= 16% 
Gewicht 1,2=8 lln.= 4% 
- De toekomst laat een 

gestaag beeld van krimp 

zien. Dit is vooral het gevolg 

van vergrijzing van de wijk.   

 

- Bij de start van het nieuwe 

schooljaar 2015-2016 

bedraagt het aantal 

leerlingen 173.  

- De schoolbevolking is een 

vrij goede afspiegeling van 

de gemêleerde 

wijkpopulatie. Dit maakt de 

Schalm tot een kleurrijke 

school.  

- De intake 
professionaliseren zodat 
wederzijdse verwachtingen 
tussen ouders en school de 
ouderparticipatie zal 
versterken. 
 
Doel behaald eind 
schooljaar 2015-2016.  
 
 
 

Recente cijfers worden 
gepubliceerd in de 
schoolgids.  

Uitstroom VO  2014: 
Praktijkonderwijs      0% 
VMBO basis          7%  
VMBO kader          7% 
VMBO theoretisch  17% 
HAVO         28 % 
VWO         41% 

Uitstroomperspectief 
bespreken vanaf gr 7. Vanaf 
gr 6 voor de kinderen 
waarvan een lage uitstroom 
verwacht wordt. Leerling 
en ouders daarin 
meenemen.  

Keuze maken voor een 
eindtoets (ander dan cito),  
die goed aansluit bij onze 
visie en werkwijze. 
Doel behaald eind 
schooljaar 2015-2016. 
Keuze route 8  
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(LWOO- aanvragen: 17%) 
 
Voor recente 
uitstroomgegevens 
verwijzen wij naar de 
schoolgids. 

-Terugkoppeling van 
leerresultaten van VO naar 
PO 
 
Doel behaald eind 
schooljaar 2015-2016.  
 

 
 

Speerpunt: Ouders en 
ouderbetrokkenheid 

Ondanks de hoge mate van 
samenwerking en 
wederzijdse betrokkenheid 
is er een groep ouders die 
het lastig vindt hun 
onvrede te uiten bij 
leerkrachten of directie.    

- De ouders die betrokken 
zijn bij de school tonen een 
enorme inzet en neemt 
veel werk uit handen. De 
sfeer is gericht op 
samenwerking.   
-We ontdekken dat ouders 
meer behoefte hebben aan 
inhoudelijke participatie. 

- Op zoek blijven naar 
mogelijkheden om ouders 
als partners te betrekken 
bij ontwerpen van beleid 
en uitvoeren bv op gebied 
van opvoeding, sociaal 
emotionele ontwikkeling en 
schoolveiligheidsbeleid.  
- Grenzen stellen aan de 
ouderparticipatie waar het 
elementen betreft die 
onderwijsinhoudelijk zijn of 
binnen wetgeving het aan 
school is beleid te maken 
en uit te voeren.  

-Bij aanmelding ouders 
wijzen op wederzijdse 
verwachtingen. Door 
aanmelding conformeer je 
je als ouder aan visie en 
beleid van school en 
versterk je de 
ouderparticipatie. 
- Van ouderbetrokkenheid 
naar ouderparticipatie  
door hen te betrekken bij 
het ontwerp en uitvoering 
van schoolbeleid zoals bv; 
schoolveiligheidsbeleid, 
beleid op sociale en 
emotionele ontwikkeling,  
speel- en leefomgeving en 
cultuuronderwijs.  School 
blijft eindverantwoordelijk.  

Opleidingsschool voor 
SPW/Onderwijsassistente 

 De Schalm biedt ruim plek 
voor iedereen die wil leren.  

  

Opleidingsschool voor Pabo 
en Pedagogiekstudenten 

De krimp heeft tot gevolg 
dat wij steeds minder 
studenten een plek kunnen 
bieden dan voorheen. 
 

De meeste leerkrachten 
hebben een 
coachingsopleiding gevolgd 
en houden hun 
vaardigheden op peil.  

Borgen van onze 
kwaliteiten hierin om 
duurzaam leren van en met 
elkaar vorm te geven.  

Groei van opleidingsschool 
naar Academische 
Leergemeenschap.  
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Schoolgebouw en 
buitenruimte 

De noodlokalen (2003), 
eigendom van de 
gemeente, zijn door ons 
niet functioneel in gebruik.  
Kerobei heeft al enkele 
jaren verzocht tot afbraak 
vanwege lasten die voor 
onze rekening zijn.  Er zit 
asbest in deze lokalen.  

Het gebouw van de Schalm 
stamt uit 1951 en is in 1988 
grondig verbouwd. In de 
zomer van 2014 heeft er 
een renovatie 
plaatsgevonden, zijn er 
nieuwe toiletjes op de 
beneden verdieping  en is 
het dak na jaren 'lapwerk' 
voldoende gerepareerd. 

In samenwerking met 
Spring wordt de speelplek 
peuters/kleuters 
vernieuwd. Het zal een 
natuurlijke speelplek 
worden.   

Mogelijkheden verkennen 
om de afbraak van het 
noodgebouw af te 
dwingen, zodat er meer 
speelruimte vrij komt voor 
de kinderen.  

Relatie met het bestuur De ontwikkelingen van de 
laatste beleidsperiode 
heeft tot grote winst geleid 
op verschillende vlakken; er 
is een sterke koers en 
geloof in het Rijnlands 
model, eigenaarschap is 
gegroeid, professionele 
cultuur en veel aandacht 
voor de persoonlijke 
ontwikkeling. De balans 
naar opbrengstgericht 
werken op Kerobei niveau 
zal de komende periode 
hersteld gaan worden door 
de focus op 
onderwijsinhoud te leggen.  

De Schalm  maakt 
onderdeel uit van de 
stichting Kerobei. Kerobei 
werkt Rijnlands en 
stimuleert dit in alle lagen 
van de organisatie. 
- Het bestuur is voor de 
komende drie jaar 
uitgebreid naar 2 personen. 
- Iedere school krijgt een 
directeur (geen meer 
scholen directeur tenzij…)  

Het team en de MR zal het 
bestuur actief blijven 
betrekken bij 
ontwikkelingen op 
schoolniveau.  

Rijnlands werken binnen de 
school verder toepassen op 
alle lagen; leerling, 
leerkracht en MT; 
eigenaarschap wordt op- of 
uitgebouwd in een lerende 
gemeenschap.  
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DOMEIN MISSIE en VISIE 
 
Het onderwijsconcept van de Schalm.  
Voor ouders heeft het team omschreven waar zij voor staan en gaan, 
bewust omschreven in concreet waarneembaar gedrag.   
 
Het kind….. 

 is emotioneel vrij, voelt zich veilig en heeft zelfvertrouwen, 
 heeft een gevoel van eigenwaarde (ik mag er zijn), 
 voelt zich competent (ik kan het), 
 voelt zich uitgedaagd door zijn leeromgeving, 
 leert van en met elkaar, 
 leert samen te werken, 
 leert zelfstandig te werken/leren, 
 leert plannen, 
 mag en kan eigen keuzes maken, 
 leert verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen ontwikkeling 

(eigenaarschap), 
 leert tijdig hulp te vragen, 
 leert eigen doelen te stellen, 
 is actief en creatief betrokken bij zijn eigen leerproces, 
 leert te reflecteren op zijn leerproces, prestaties en gedrag, 
 daagt zichzelf uit om op onderzoek te gaan, 
 presenteert de opgedane kennis, 

 leert over de verscheidenheid in culturen in zijn omgeving en in 
de samenleving, 

 en leert verantwoordelijk te zijn voor zijn omgeving en de 
samenleving.  

 
 
 
 

Het team……. 
 gaat uit van de ontwikkelkracht van het kind, 
 heeft vertrouwen, is optimistisch en heeft hoge verwachtingen, 
 kent de instructiebehoefte en de leerstijl van het kind, 
 neemt initiatief en ontwerpt goede leersituaties, 
 gaat uit van de kern- en tussendoelen zoals de overheid die 

beschrijft, 
 sluit zo veel mogelijk aan bij de belevings- en gevoelswereld van 

de kinderen, 
 biedt leerstof aan in de zone van de naaste ontwikkeling, 
 stelt de ontwikkeling van de ‘hele mens’ aan de orde, 
 biedt leerstof aan, die betekenis heeft en functioneel is, 
 verbindt de vakvormingsgebieden op een natuurlijke wijze, maar 

kan deze ook separaat aanbieden, 
 past differentiatievormen toe, zowel inhoudelijk als 

organisatorisch, 
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 zorgt voor specifieke begeleiding van kinderen die dat nodig 
hebben, 

 werkt planmatig (zowel m.b.t. het individuele kind als de hele 
groep), 

 daagt de kinderen uit om op onderzoek uit te gaan, 
 biedt leerstof aan, waaruit kinderen kunnen en mogen kiezen, 
 volgt de ontwikkeling d.m.v. observaties en toetsen, registreert 

en analyseert de gegevens hiervan om daarmee het aanbod  
aan te passen aan de leerbehoefte. 

 reflecteert met het kind op diens leerproces, prestaties en gedrag, 
 waardeert en beoordeelt het werk van het kind en rapporteert 

naar ouders, 
 werkt samen met de ouders aan de ontwikkeling van het kind, 
 betrekt de ouders bij het onderwijs vanuit een open, 

gelijkwaardige houding, 
 biedt een leeromgeving aan toekomstige werknemers binnen het 

onderwijs, 
 blijft zich professionaliseren door o.a. van en met elkaar te leren. 

 
 
Ouders ….. 

 vertrouwen ons hun kinderen toe, samen zijn wij 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.  

 zijn betrokken bij het onderwijs en bij de school, 
 zijn uitgenodigd  om te participeren in het onderwijs en 
 hebben structureel en functioneel contact met de school. 

 

 
 
 
STAANDE ORGANISATIE 
 
We ….. 

 realiseren een sterk pedagogisch klimaat, 
 blijven dicht bij de gevoelens, het gedrag, de relaties en de 

competenties van de kinderen, 
 ontwerpen leer- en ontwikkelactiviteiten die er op gericht zijn 

hoge opbrengsten te halen.  
 werken met lessen volgens de daarvoor aangeschafte methode, 

maar ook ‘thematisch’ en met ‘verhalend ontwerp’. Dat doen we  
o in de groepen 1-2, door vaak alle vakvormingsgebieden in 

thema’s te integreren, 
o in de groepen 3 t/m 8 door rekenen, schrijven, taal, lees-  

en bewegingsonderwijs vooral methodisch aan te bieden,  
o in de groepen 1 t/m 8 door de wereldverkennende en 

creatieve vakken en de vieringen in thema’s en verhalend 
ontwerp te verpakken 

 bieden zoveel mogelijk zorg op maat,  
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 ontwikkelen ‘passend onderwijs’ o.a. door te werken met groeps- 
en handelingsplannen, 

 passen vormen van coöperatief leren toe, 
 passen vormen van zelfstandig werken toe, 
 maken kinderen bewust hoe ze leren, 
 stemmen onze leeractiviteiten af, 
 coachen studenten.  

 
 
In groep 1 en 2……..: we 

 gebruiken veelvuldig het rollenspel om kinderen in echte, 
betekenisvolle situaties met elkaar de ‘echte’ wereld na te laten 
spelen,  

 stemmen  af met onze partner voor vroeg- en voorschoolse 
educatie Peuterspeelzaal ’t Beertje,  

 onderhouden met de kinderen een portfolio in de vorm van een 
‘werkjesmap’,    

 besteden speciale aandacht aan bewegen en spel, 
 realiseren een gedetailleerde intake van kinderen die de leeftijd 

van 4 jaar bereiken.    
 
In groep 1 t/m 8……..: we 

 laten de kinderen invloed hebben op de inhoud en uitwerking van 
een thema, 

 kunnen  bij de uitwerking van de thema’s kiezen voor de 
werkvorm ‘verhalend ontwerp’,  

 voeren met kinderen gesprekken over doelen, aanpak en 
opbrengsten, 

 dagen de kinderen uit om op onderzoek uit te gaan, 
 maken gebruik van de talenten van kinderen,  
 laten de kinderen presentaties geven over leerinhouden, 

 stemmen de overgang naar het voortgezet onderwijs af o.a. door 
de kinderen en ouders voor te lichten, te adviseren, door digitale 
overdracht en gesprekken met mentoren. 

 
Met betrekking tot ouders: we ….. 

 organiseren reguliere, individuele ouderavonden, 
 onderhouden contactmomenten op aanvraag van ouders of 

leerkracht, 
 organiseren ‘open klas’-momenten, 
 organiseren ‘kijkmorgens’ in groep 1/2, 
 zorgen dat ouders te allen tijde kunnen binnenlopen en een 

luisterend oor vinden, 
 betrekken ouders bij de organisatie en uitvoering van ‘vieringen 

en activiteiten’ 
 werken in iedere groep met contactouders, 
 stemmen af met ouders in de medezeggenschapsraad en de 

ouderraad 
 gebruiken ISY als beveiligde digitale omgeving om ouders te 

informeren en te betrekken bij het onderwijs.   
 
                

 
 
Met betrekking tot onze partners: we … 

 beschouwen ouders als onze belangrijkste partners, 
 werken binnen het schoolgebouw samen met Peuterspeelzaal en 

TussenSchoolse Opvang 
 stemmen af met de scholen binnen Kerobei en het scholencluster 

van Tegelen, Belfeld en Steyl.  
 werken m.b.t. onze leeractiviteiten samen met ‘Cultuurpad’, 

Kinderboerderij, ‘NaSchoolse Activiteiten’ e.a.  
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 maken m.b.t. zorgverlening gebruik van de diensten van BCO, 
sociaal wijkteam en hulpverlenende instanties zoals GGD en GGZ 
jeugd.  

 zoeken expertise m.b.t. onze schoolontwikkeling, die aansluit bij 
onze vragen.  
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Domein Belemmerend Compenserend Mogelijke acties 

Onderwijs 
 

  Operationeel (staande 

organisatie) 
Strategisch (ontwikkelende 

organisatie) 

Visie Ontwikkelingsgericht onderwijs bieden in een veilige, plezierige en uitdagende omgeving waar het kind de 
hoofdrol heeft. Vanuit vertrouwen in de unieke ontwikkelkracht dagen wij het kind uit zijn eigen talenten te 
ontwikkelen en in te zetten. Respect en opkomen voor elkaar zijn waarden die dagelijks terugkomen op en 
buiten school.  

Pedagogisch ontwerp Naar de norm van inspectie 
ontbreekt een volgmodel 
sociaal emotionele 
ontwikkeling.   

Sterk werken aan 
pedagogisch klimaat door 
coachende leerkrachten 
waarbij o.a. de methode A 
en B ingezet wordt. 
Bewustwording van het 
effect van je gedrag en 
sociale weerbaarheid is 
hierin leidend. Vanuit 
bewustwording worden 
nieuwe vaardigheden 
aangeleerd.  

Zie bovenstaande items 
Onderwijsconcept op de 
Schalm.   
Volgmodel sociaal 
emotionele ontwikkeling 
uitzoeken.  
Opstellen gedragsprotocol 
van school.  

Wijze van 
ontwikkelingsgericht 
rapporteren  kiezen, dan 
wel ontwerpen.  

Speerpunt: Didactisch 
ontwerp:  
 
Methodes die gevolgd 
worden:  
- Taal: Veilig leren lezen en 
Taaljournaal  
- Technisch lezen: Lekker 
lezen  
- Begrijpend lezen: Grip op 
lezen 
- Schrijven:Pennenstreken. 

De Citoresultaten zijn op dit 
moment op een kritisch 
niveau. Bijna alle 
vakgebieden scoren onder 
het landelijk gemiddelde.  
- De nieuwe methode VLL 
wordt door de leerkrachten 
als een keurslijf ervaren en 
belemmert het 
ontwikkelingsgericht 
onderwijs.  

Het team is in staat om 
vanuit de analyse 
interventies in te zetten 
gericht op het verbeteren 
van de resultaten. Doelen 
en opbrengsten worden 
met de kinderen 
besproken. Er wordt waar 
mogelijk betekenisvol 
onderwijs gegeven.  
- Het team wil zowel 
ontwikkelings- als 

VLL als bronnenboek gaan 
gebruiken vanuit het OGO 
concept en goed evalueren 
op opbrengsten.   
-Aanbod verkeer in alle 
groepen inventariseren en 
herijken. 
- Aanbod techniek 
inventariseren en herijken.  
 
 

- Onderzoeken hoe 
opbrengstgericht werken 
a.d.h.v. kerndoelen in OGO 
onderwijs ingepast kan 
worden.  
- Het rekenonderwijs 
hernieuwen.   
- Onderzoek naar 
opbrengst van huidige 
aanbod Engels en daarop 
bijstelling aanbrengen.   
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- Rekenen: Pluspunt 
 
Methodes die al 
bronnenboek worden 
gebruikt: 
- Aardrijkskunde: De wereld 
dichtbij. 
- Geschiedenis: Bij de tijd. 
- Natuurkunde: Natuurlijk. 
- Verkeerseducatie: JVK / Op 
voeten en fietsen  
- Handvaardigheid: 
Handvaardig e.a. 
- Tekenen: Tekenvaardig e.a. 
- Muziek: Moet je doen 
- Catechese: Trefwoord 
projectlijn/Waardeneducatie 

- De plusleerlingen 
profiteren relatief het minste 
van het onderwijs 

opbrengstgericht werken 
op een manier dat de 
kinderen betekenisvol 
onderwijs genieten. 
- De inzet op spelling 
vanuit het jaarplan '14-'15 
laat nu al een verbetering 
zien. 
Technisch lezen; 
structureel inzetten van  
Lekker lezen  laat een 
positieve ontwikkeling 
zien.   
 

 

Speerpunt ICT  -Mogelijkheden van gebruik 
van ICT zijn nog niet 
voldoende bekend. Zeker 
niet in kader van 21e eeuwse  
vaardigheden.  

ICT wordt nu ingezet als 
ondersteuning in de lessen, 
als bron van informatie en 
lesaanbod (aanbod- en 
verwerking). 

-Tablets doelgericht (bv 
opzoekvaardigheden 
versterken) inzetten 
evalueren en planmatig 
inzetten. 

- Onderzoeksvraag ICT en 
onderwijs formuleren in 
werkgroep. 
 

Speerpunt OGO   Middels scholing heeft 
begin 2015 een herijking 
plaatsgevonden mbt OGO.  
Team gaat werken naar 
onderwijsconcept van OGO 
en onderzoeken hoe zij het 
klassensysteem kan gaan 
doorbreken.  

Opbouwen van 
opgebouwde kennis en 
ervaring.  

Onderzoeksvraag: Hoe gaat 
OGO op de Schalm er uit 
zien? Welk volgmodel is 
daarbij overzichtelijk, 
helpend om OGO onderwijs 
vorm te geven, de leerlingen 
in ontwikkeling te volgen en 
begeleiden?  
Op welke wijze gaan wij 
ouders en/met de kinderen 
informeren?  
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Onderwijsorganisatie 
Onderwijsassistente 
Co-teacher 
TL inzet  
 

- Er is één kleine groep (nu 
groep 5) welke nog 3 jaar 
drukt op de formatie en dus 
organisatie.  
- door de geschiedenis in de 
vorige planperiode zijn er 
items uit onderwijs 
(wetgeving) en 
leerlingenzorg niet danwel 
onvoldoende ingevoerd.  

- vanuit visie gekozen 
combinatiegroepen.  
- leerlingenraad komt 6 per 
jaar bij elkaar.  
- op basis van opbrengsten 
en noodzaak kan vanuit 
bovenschoolse middelen 
onderwijsassistente en co-
teacher ingezet worden.  
-Schooljaar 2014-2015 
extra formatie MT 
gekregen waardoor veel 
teamleideruren 
beschikbaar zijn gekomen. 
Opbrengst is o.a. 
bewustwording van hiaten 
in cyclische leerlingenzorg. 
Actie hierop geeft al 
zichtbare vooruitgang. Er is 
naast kennis ook 
bewustwording en 
bewustzijn ontstaan mbt 
passende leerlingzorg.   

-Voortzetting van jaarlijkse 
evaluatie in team op 
opbrengst van de inzet co-
teacher en 
onderwijsassistente.  
- Op basis van de 
toegekende leerkracht- en 
teamleiders uren de 
onderwijsorganisatie 
dusdanig inrichten dat het 
kind centraal kan blijven 
staan en het team de 
ingezette groei kan 
voortzetten. De 
organisatie zal via het 
overlegmodel ingericht 
worden.   

Zie Organisatie: 
overlegmodel cao  

Leerlingvolgsysteem 
CITO 
Methodegebonden toetsen 
Eindtoets  
 
Leerlingregistratiesysteem: 
Eduscope  
 

- CITO wordt ervaren als een 
instrument wat onvoldoende 
in beeld brengt wat de 
werkelijke capaciteiten en 
kwaliteiten zijn van het kind.  
 

- Leerkrachten zien de 
uitgebreide 
analysemogelijkheden van 
Cito en gebruiken deze om 
aanbod op kind af te 
stemmen en aanbod te 
verbeteren (spelling bv).   

- Uitbouwen van gebruik 
OPP 
- Team vaardiger maken in 
HGPD, HP, OPP.  
-Volgen en verfijnen van 
de structuur cyclische 
leerlingenzorg.  

- keuze maken uit 
gecertificeerde eindtoetsen 
Route 8 
- Onderzoek naar alternatief 
systeem voor CITO 
Onderzoek naar nieuw 
Leerling volgmodel 
Horeb/KIJK of een ander 
model.  

 



20 

 

 

Domein Belemmerend Compenserend Mogelijke acties 

Kwaliteitsbeleid 
 

  Operationeel (staande 

organisatie) 
Strategisch (ontwikkelende 

organisatie) 

Trendanalyses CITO  -De CITO is niet optimaal 
benut. Scores zijn hierdoor 
beïnvloed.  
-Rekenen is al jaren op de 
gemiddelde lijn of onder de 
maat. De andere gebieden 
zijn op kritisch niveau (maar 
zitten in de lift) 

-Groei in spelling, 
begrijpend lezen  en 
technisch lezen door 
nieuwe aanpak.  
-Kleuters zitten op niveau  

- Uitbouwen: Spelling  
- Borgen: Technisch lezen 
- Begrijpend lezen extra 
bekijken op de te 
verwachte groei door 
nieuwe methode. 
-Inzet op getalbegrip en 
analyse bij de kleuters  

Verdere professionalisering 
team  in optimaal 
registreren en analyseren.  

Bovenschoolse rapportage 
eind- en 
tussenopbrengsten  
Kerobei 

Bovenschools werken aan 
verhogen opbrengsten is 
laatste 3 jaar onderbelicht 
geraakt.  

Nieuw planperiode 
Kerobei beschrijft concrete 
acties om opbrengsten te 
verhogen (excellente 
scholen). Zie strategisch 
beleidsplan Kerobei 2015-
2018.  

-Werkpunten uit deze 
analyse zijn meegenomen 
in jaarplan ’14-’15 en naar 
de komende planperiode.  

Zie speerpunten 

RIE   Arbo/schoolveiligheidsbele
id werkgroep is actief en 
RIE is uitstekend op orde 
en wordt cyclisch 
bijgehouden, ook in actie 
(oefeningen bv) 

RIE en 
schoolveiligheidsbeleid 
integreren. Ouders nemen 
deel aan werkgroep.  

Zorgdragen voor bemanning 
in de ARBO-groep na krimp.  

Vierjaarlijkse 
Tevredenheidsonderzoek 
vanuit Kerobei onder 
ouders, kinderen en 
leerkrachten 

Verouderd 2015-2016 nieuw 
tevredenheidsonderzoek 
vanuit Kerobei. Vragen 
worden naar visie van 
Kerobei en Rijnlands 
denken vormgegeven.  

 Uitkomst nieuw 
tevredenheidsonderzoek 
verwerken in dan komende 
jaarplannen 

Schoolbezoek door 
bestuur 

MR en team ervaren teveel 
afstand tussen school en 

Schooljaar ’14 – ’15 geeft 
het team en MR groeiend 
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bestuur. Zij hebben tijdens 
de vorige planperiode te 
weinig support ervaren.  

vertrouwen (doch nog 
kwetsbaar)  in bestuur 
aan. 

Input (G)MR -MR is van groot formaat ten 
opzichte van de grootte van 
de school. De uren van de 
PMR drukken op het 
taakbeleid. 
-MR heeft weinig cyclisch 
gewerkt en over weinig 
informatie beschikt. 
- Vorige directeur was de 
volledige vergadering 
aanwezig waardoor de 
onafhankelijkheid in het 
gedrang kwam.  

-MR vergadert alleen 
eerste deel met directeur. 
Zij voorziet hen van 
informatie en verlaat de 
vergadering.  
- kritische houding MR 
vanuit samenwerking en 
ontwikkeling.  

- De bemanning van de MR 
zal aan de schoolgrootte 
gekoppeld worden en zal in 
grootte krimpen. 
Doel behaald eind 
schooljaar 2014-2015 
- Actiepunt: Effectief en 
cyclisch vergaderen met 
een kleinere geleding.  

 

Bibliotheek monitor  Lezen laat nu al stijgende 
lijn zien; beleving en 
opbrengst 

Jaarlijks de monitor 
inzetten om leesonderwijs 
te optimaliseren 
Nulmeting eind schooljaar 
2014-2015. Doel behaald 
eind schooljaar 2015-2016 
 

BioS monitor is jaarlijks 
input voor kwaliteitsbeleid. 
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Domein Belemmerend Compenserend Mogelijke acties 

Zorgbeleid 
 

  Operationeel (staande 

organisatie) 
Strategisch (ontwikkelende 

organisatie) 

SchoolOndersteuningsProfiel Het bestaande SOP is niet 
bekend bij het team en 
beschrijft onvoldoende de 
werkelijke situatie.  

  - Zorgbreedte helder 
krijgen. Dat wil zeggen dat 
we als school weten wat 
we kinderen kunnen 
bieden, maar zeker ook 
weten waar de grenzen 
liggen. Het SOP beschrijven 
met het team.   
Doel behaald eind 
schooljaar 2015-2016 

Passend onderwijs  - Transitie Jeugdzorg 
vertoont nog vele 
onduidelijkheden.   
- Cyclische leerlingzorg zit 
in opbouwende fase.  

- Samenwerkingsverband 
loopt landelijk gezien 
voorop. De stichting werkt 
met co-teachers. Zij 
kunnen vanuit de middelen 
van het 
samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs ingezet 
worden binnen de school 
voor kinderen met speciale 
zorg- en 
onderwijsbehoeften. Naast 
werken met het kind is de 
co-teacher gericht op het 

- Blijvend bijstellen van de 
sociale kaart. Door beter 
zicht op aanbod in de 
hulpverlening is het 
mogelijk ouders beter te 
adviseren in 
doorverwijzing.   
- Opbouwen cyclische 
leerlingenzorg. Waarbij 
ouders vroegtijdig worden 
betrokken bij de formele 
kant van zorgprocessen 
(handtekeningen, 
protocollen)  
 

Zie bovenstaand gericht op 
SOP.  
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versterken van 
leerkrachthandelen. 
- pedagogisch sterk team; 
snelle signalering en in 
overleg met de teamleider 
analyse en actie in 
samenwerking met ouders.  

 

Externe partners  zie 
bovenstaand op blz. 5 

    

 

Domein Belemmerend Compenserend Mogelijke acties 
Dienstverlening 
 

  Operationeel (staande 

organisatie) 
Strategisch (ontwikkelende 

organisatie) 

Missie Gezien het belang van de relatie tussen school en de wijk, stelt de school zich ten doel tevens een wijkfunctie te vervullen, 

voor zover dat binnen de eigen doelstellingen en regels mogelijk is. Dit uit zich o.a. in samenwerking met maatschappelijke 

organisaties zoals verenigingen, wijkraad en welzijnsstichting. 

TSO Brood en Spelen en 
BSO Humanitas ’t 
Vlaegelke.  

- BSO is vertrokken naar 
een externe locatie.  
Contacten met BSO zijn 
veelal op ons initiatief 
- TSO medewerkers 
hebben soms moeite om 
gedrag van kinderen in 
gezonde banen te leiden.   

TSO is inpandig. 
Medewerkers hebben 
trainingen gevolgd en 
worden begeleid door 
pedagogisch medewerker.  

Afstemming blijven zoeken 
in beleid van school (mn 
regels en afspraken) en 
beleid van school, ieder 
vanuit hun eigen kerntaak.  
Over en weer blijven 
bespreken van signalen mn 
op pedagogisch gebied.  
Doel behaald eind 
schooljaar 2015-2016.  
 

- huur-  en gebruikscontract 
vernieuwen.  

Bibliotheek op school   - 100 u leesconsulent 
vanuit de Bibliotheek 
- leesfunctionaris in team 
- de opbrengsten op gebied 
van lezen zijn na een half 

- ouders ondersteunen en 
waarderen voor de grote 
inzet.  
Doel behaald eind 
schooljaar 2015-2016.  

Continuïteit waarborgen van 
bibliotheek in school. 
Ouders en leesfunctionaris 
van school zullen 
ondersteund door de 
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jaar al gestegen. De stijging 
van het leesplezier is hier 
een sterke factor.   
- ouders zijn vrijwilligers 
die grote inzet tonen 

 
- 2015-2016 nieuwe 
leesfunctionaris zoeken 
ivm pensionering huidige 
functionaris.  
Doel behaald eind 
schooljaar 2015-2016.  

leesconsulent de aanpak 
zondig bijstellen op basis 
van plan en evaluaties.  

Wijkraad  - sterke samenwerking 
vanuit een pro-actieve 
houding van de wijkraad. 
 - vergaderen in school 

Borgen van de sterke 
samenwerking 
 

 

Zangvereniging, 
bonsaiclub, 
Energiecooperatie en 
bejaarden gymclub 

Ontbreken van  
eenduidigheid in de 
huidige huurcontracten.  

Maken gebruik van onze 
ruimtes veelal tegen 
redelijke huurprijs.  

Vernieuwen 
huurcontracten 

huur-  en gebruikscontract 
vernieuwen. 

 

Domein Belemmerend Compenserend Mogelijke acties 

Schoolorganisatie 
 

  Operationeel (staande 

organisatie) 
Strategisch (ontwikkelende 

organisatie) 

MT - De ontwikkeling van het 
team heeft (nog) veel 
nabijheid nodig van 
teamleiders en directeur. 
De hoeveelheid gevraagde 
teamleider uren drukt op 
de formatie.  
- Kerobei wil graag 
investeren op leiderschap 
vanuit de praktijk maar het 
blijft ieder jaar een 
onzekere factor of daar de 
middelen wel voor zijn. 

- Kerobei spreekt uit dat TL 
een zwaarwegende factor 
is in teamontwikkeling en 
wil daar ook in faciliteren.  
- Team heeft ervaring met 
tweehoofdig MT en kan op 
basis van de opgedane 
ervaring (zowel positief als 
negatief) anticiperen.  

Leiderschapskwaliteiten 
zijn groeiende van de 
startende directeur en 
teamleiders. Inzet op 
verdere ontwikkeling van 
het MT.  
 
 

Toewerken naar 2 hoofdig 
MT waarbij het leren van en 
met elkaar in de 
schooloverstijgende 
contactmomenten vorm 
krijgt.  
 
Doel behaald eind 
schooljaar 2015-2016.  
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-Startende directeur en 
teamleider onderbouw.   

Overlegmodel cao - Klein team waardoor veel 
taken over weinig 
schouders verdeeld 
moeten worden 
- veel duo banen waardoor 
de bezetting nauwelijks te 
realiseren is met de 
beschikbare uren.  

Team werkt al jaren in 
onderling overleg mbt 
taken en urenbeleid.  

-Nieuwe schooljaar worden 
alle taken opnieuw 
herverdeeld en worden 
nieuwe keuzes in omvang 
en soort taak gemaakt.  
-Zie personeelsbeleid.  

- Het overlegmodel geldt 
voor een periode van 3 jaar, 
waarin we cyclisch de 
opbrengst voor personeel en 
kinderen zullen volgen. 
Halverwege schooljaar 
2017-2018 zal een 
eindevaluatie plaatsvinden. 

Personeelsbeleid - gestructureerd met 
elkaar werken aan de eigen 
ontwikkeling en dat 
vastleggen is onderbelicht 
geraakt.   

- Functiemix. Stimulans 
vanuit visie; kinderen 
verdienen excellente 
leerkrachten. 
-  

In overlegmodel uren voor 
duurzame inzetbaarheid 
structureel inplannen en 
evalueren tbv persoonlijke 
en schoolontwikkeling 
 

Vanuit visie doorgroei naar 
een academische 
opleidingsschool.  

Huisvestingsbeleid In de aanbouw zit asbest. 
Eigendom van de 
gemeente.  

- Jaarlijkse schouw De financiële en 
organisatorische kant ligt 
bij Kerobei. 
 

Zie RIE  

Veiligheidsbeleid Schoolspecifiek 
veiligheidsplan moet nog 
gerealiseerd worden. 

- veel componenten van 
het schoolveiligheidsplan 
zijn aanwezig.  
- 3 á 4 BHV-ers op school  
- Kerobei heeft een 
bovenschools 
veiligheidsbeleid wat kader 
is voor het schoolspecifiek 
veiligheidsbeleid  

- 2015-2016 wordt het 
schoolveiligheidsplan 
ontworpen en vastgesteld 
middels ondersteuning van 
de GGD.  
- gedragsprotocol opstellen  
- Zorgdragend voor 
dekkend rooster van BHV-
ers over de schooldagen.  

Zie RIE en 
Schoolveiligheidsbeleid 
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SAMENVATTING 
 
In dit strategisch beleidsplan is een grondige analyse gemaakt vanuit de basis van ons denken en handelen; compenserend en belemmerend. Op basis van deze analyse zijn 
de operationele en de strategische acties en vraagstukken geformuleerd. Het team is de afgelopen jaren gegroeid in professioneel communiceren en wil hierin doorgroeien. 
Het vraagt eigenaarschap en ruimte om zich te ontwikkelen vanuit de passie voor het kind in zijn brede ontwikkeling. Het team zet de focus op onderwijs, communicatie en 
ouderparticipatie. Het team heeft gekozen om ontwikkelingsgericht onderwijs te bieden. Wij zijn van mening dat dit onderwijsconcept de brede ontwikkeling van ieder kind 
stimuleert omdat het kind leert vanuit plezier en betrokkenheid. Wij menen zo het beste aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau en de krachten van ieder kind. We gaan 
tijdens deze beleidsperiode  onderzoeken of het ontwikkelingsgericht onderwijs verder te optimaliseren is, door de kinderen in te delen in bouwgroepen. De onderbouw 
bestaande uit gr 1 en 2 om deze bijzondere ontwikkelingsfase zo te begeleiden dat de ontwikkeling een stevige basis krijgt in doorgaande lijn met de peuterspeelzaal. De 
middenbouw bestaande uit groep 3 – 4 – 5 en de bovenbouw groep 6- 7- 8. Per bouw zijn meerdere leerkrachten verantwoordelijk om ieder kind op de zone van naaste 
ontwikkeling te begeleiden. We gaan onderzoeken of deze vorm een verdieping brengt in het ontwikkelingsgericht onderwijs en wij op deze manier bij de kinderen 
vaardigheden kunnen ontplooien die horen bij de 21e eeuw. Ouders worden hierbij betrokken.  
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In ons onderzoek zit tevens de vraag of het team wordt versterkt in het vormen van een actieve leergemeenschap. De samenwerking is intensiever en het 
leerkrachthandelen meer zichtbaar voor elkaar.  
 
 
Er zijn vier werkgroepen gevormd die initiëren en vanuit de praktijk beleid kunnen gaan vastleggen, vanuit visie waar mogelijk of wenselijk, samen met ouders. 
De werkgroepen zullen in de uitwerking uitgaan van haalbare opbrengsten. Ruimte om vanuit opbouwen, uitbouwen naar verankeren te gaan is essentieel wanneer je 
duurzaam vernieuwing wilt bereiken.  
   
Werkgroep OGO 
Werkgroep Didactisch ontwerp 
Werkgroep ICT 
Werkgroep Ouders en Communicatie (informeren en rapporteren) 
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Namens het team, 
 
Els Berghout 
Directeur b.s. De Schalm  

 

 

 

 

 

 

 

Deel B 

Actieplannen van de Speerpunt werkgroepen:  

Domein: OGO 

Werkgroepleden: Marion – Susan – Loes  

Fase van ontwikkeling Kies uit: Onderzoeken- opbouwen-uitbouwen-verankeren 
 

Opbrengst over 4 jaar:  Keuze OGO: 
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Visie gericht op het OGO werken. 
Theoretisch kader van het OGO handelen is bekend en is tevens zichtbaar in het pedagogisch handelen in de groep en in de 
benadering van ieder kind. 
Leerlingvolgsysteem is gekozen waarbinnen op een duidelijke manier de kinderen gevolgd kunnen worden op alle gebieden van 
hun ontwikkeling. De sociaal emotionele ontwikkeling is hierin een belangrijk onderdeel.  
Vanuit onze visie en onder begeleiding van externe partner  is een keuze gemaakt hoe en wanneer  er groepdoorbrekend gewerkt 
wordt. 
Leerkrachten weten van elkaar in welke fase van ontwikkeling zijn en kennen elkaars kwaliteiten op het gebied van het OGO 
onderwijs.  

 

Opbrengst over periode van ….tot 
…..: 

Periode 1: 
2015-2016 
Onderzoeken / opbouwen  

- Theorie wordt door leerkrachten beheerst. Minimaal 2 thema’s uitgewerkt volgens de fases van de Activiteit. 
- Rode lijn vanuit Horeb model  voor het aanbieden van de doelen is duidelijk.  
- Werkgroep OGO en de Werkgroep ouders en communicatie heeft een keuze gemaakt over het volgen van kinderen ( 

HOREB / KIJK of ander model ) Keuze wel of geen methode gebonden vakken of gebruiken als leidraad.  
- Groep 3 gebruikt de methode VLL zoveel mogelijk als leidraad. 
- Onder begeleiding van externe partner is overwogen of groepsdoorbrekend werken past binnen onze visie en hoe dit 

mogelijk vorm gegeven gaat worden. ( wanneer deze keuze duidelijk is gemaakt wordt het meerjaren plan met deze keuze 
uitgebreid )  
 
 

Periode 2: 
2016-2017 
Opbouwen / uitbouwen  

- Leerkrachten Kijken met een OGO blik naar kinderen en passen dit op alle manier toe binnen hun dagelijks handelen. 
- Onderzoeksvragen zijn niet alleen maar gebaseerd op het vergaren van kennis maar laten ook wetenschappelijke 

elementen zien.  
- Er wordt gewerkt met een ontwikkelingsgericht leerlingenvolg-observatiesysteem en de voor- en nadelen zijn duidelijk. 
- Minimaal 3 thema’s worden uitgewerkt via de fases van de activiteit. 
- Vanuit de rode lijn wordt er gekeken naar het aanbod binnen de verschillende thema’s 
- Er vindt geregeld terugkoppeling plaats met leerkrachten en TL om het werken op OGO wijze te evalueren, elkaar te 

bevragen en waar nodig het handelen te verbeteren. Met terugkoppeling naar de theorie. 
 

Periode 3: 
2017-2018 
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 uitbouwen / verankeren  
- Iedere leerkracht werkt op een OGO manier en heeft de kijk op kinderen zich compleet eigen gemaakt. 
- Het leerlingvolgsysteem wordt als standaard ingezet en geeft een volledig beeld van de leerlingen. 
- Binnen de gehele dagelijkse praktijk is het werken op een OGO wijze zichtbaar ook tijdens het methodisch werken bij de 

zaakvakken. 
- Er is een goede balans zichtbaar tussen het stellen van kennisvragen en wetenschapsvragen. 
- Er vindt geregeld terugkoppeling plaats met leerkrachten en TL om het werken op OGO wijze te evalueren, elkaar te 

bevragen en waar nodig het handelen te verbeteren. Met terugkoppeling naar de theorie. 
 

Periode 4: 
2018-2019 
verankeren. 

- Iedere leerkracht werkt op een OGO manier en heeft de kijk op kinderen zich compleet eigen gemaakt. 
- Het leerlingvolgsysteem wordt als standaard ingezet en geeft een volledig beeld van de leerlingen. 
- Binnen de gehele dagelijkse praktijk is het werken op een OGO wijze zichtbaar ook tijdens het methodisch werken bij de 

zaakvakken. 
- Er is een goede balans zichtbaar tussen het stellen van kennisvragen en wetenschapsvragen 
- Er vindt geregeld terugkoppeling plaats met leerkrachten en TL om het werken op OGO wijze te evalueren, elkaar te 

bevragen en waar nodig het handelen te verbeteren. Met terugkoppeling naar de theorie. 
 

Doelen (meetbaar): - De leerkrachten kennen de theoretische kaders van OGO. 
- De leerkrachten laten in hun dagelijkse praktijk zien dat ze OGO handelen. 
- De leerkrachten hebben zicht op de leerlijnen behorende bij hun jaargroepen. 
- De leerkrachten van groep 1 t/m 8 hebben een werkbaar instrument om de leerlingen te volgen en hun groei binnen het 

OGO onderwijs vast te leggen. 
 

Acties: Mei 2015: 
- Keuze wel of geen OGO ( vergadering mei 2015 )  

De keuze voor OGO is gemaakt door het team. 
- Keuze wel of geen samenwerking de Activiteit ( mei 2015 ) 

Er is een keuze gemaakt om te kijken wat een externe partner de Schalm kan bieden in onze onderzoeksvragen omtrent 
OGO en het vormgeven van de mogelijkheden voor groep doorbrekend onderwijs 
 
2015-2016: 

- Keuze onder begeleiding van een externe partner of en hoe er groepsdoorbrekend gewerkt kan worden vanuit onze OGO 
visie. 
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- Oriëntatie op HOREB, KIJK of een ander model om een goede keuze voor leerlingvolgsysteem te kunnen maken. 
- Doelen vanuit HOREB model bovenbouw uitwerken om een rode draad binnen de thema’s te creëren en te garanderen 

dat er aan de doelen voldaan wordt. 
- Binnen vergadermomenten met maatjes groepen 2 thema’s opzetten volgens de fases die door de activiteit aangeboden 

zijn.  
 

Halfjaarlijkse evaluatie 
 Jan./ febr. 2016 

 
 
 

 

Domein: Didactisch ontwerp 

Werkgroepleden: Iris, Suzan, Berna, Lianne, Cindy  

Fase van ontwikkeling Kies uit: Onderzoeken- opbouwen-uitbouwen-verankeren 
 

Opbrengst over 4 jaar:  - Er is een nieuwe rekenmethode geïmplementeerd (verankeren).  
- Techniek heeft een vaste plek in ons onderwijs (uitbouwen).  
- De methode grip op lezen is verankerd (verankeren). 
- Veilig leren lezen wordt gebruikt als bronnenboek in groep 3 (uitbouwen).  
- Het vijfstappenplan van spelling is verankerd binnen ons onderwijs (verankeren).  
- De plek van het taalonderwijs binnen OGO is duidelijk (onderzoeken).  

 

Opbrengst over periode van ….tot 
…..: 

Periode 1. ( 2015 / 2016 ): 
- Onderzoeken van een nieuwe, geschikte rekenmethode.  
- De methode grip op lezen wordt uitgebouwd. 
- Het vijfstappenplan van spelling wordt uitgebouwd binnen ons onderwijs.  
- Ervaringen opdoen met Veilig leren lezen als bronnenboek in groep 3.  

 
Periode 2. ( 2016 / 2017 ) 

- Implementeren van een nieuwe, geschikte rekenmethode.  
- Plek van techniek in ons onderwijs onderzoeken. 
- De methode grip op lezen wordt verankerd. 
- Het vijfstappenplan van spelling is verankerd binnen ons onderwijs. 
- De plek van het taalonderwijs binnen OGO wordt onderzocht.  
- Keuze maken m.b.t. Veilig leren lezen als bronnenboek in groep 3.  
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Periode 3. ( 2017 / 2018 ) 
- Uitbouwen van een nieuwe, geschikte rekenmethode.  
- Plek van techniek in ons onderwijs opbouwen. 
- Keuze taalonderwijs: afhankelijk van schooljaar 2.  
- Keuze Veilig leren lezen als bronnenboek in groep 3: afhankelijk van schooljaar 1 en 2. 

 
Periode 4. ( 2018 / 2019 )  

- Verankeren van een nieuwe, geschikte rekenmethode.  
- Plek van techniek in ons onderwijs uitbouwen. 
- Keuze taalonderwijs: afhankelijk van schooljaar 2 en 3.  
- Keuze Veilig leren lezen als bronnenboek in groep 3: afhankelijk van schooljaar 1 en 2. 

 

Doelen (meetbaar): - Er is duidelijkheid over welke rekenmethode kan worden aangeschaft.   
- Er is duidelijkheid over de plek techniekonderwijs binnen de Schalm. 
- Iedere leerkracht van gr.4-8 is op de hoogte van en heeft ervaring opgedaan met Grip op lezen. Iedere leerkracht van gr.4-

8 voert het opgestelde plan van aanpak uit.  
- Iedere leerkracht heeft zich het vijfstappenplan eigen gemaakt en kan hier, na de gezamenlijke evaluatie, zelfstandig mee 

aan de slag.  
- Er is meer zicht gekregen op de (on)mogelijkheden om VLL als bronnenboek in te zetten.  

 

Acties: - De werkgroep onderzoekt een nieuwe, geschikte rekenmethode.  
- Evaluatie voor gr. 4-8 inplannen m.b.t. Grip op lezen: plus- en minpunten inventariseren + plan van aanpak (na 

meivakantie inplannen).  
- Het vijfstappenplan van spelling wordt geëvalueerd (rond de herfstvakantie inplannen).  
- Veilig leren lezen als bronnenboek: aangepast aan de groepssamenstelling (combigroepen).  
- Veilig leren lezen als bronnenboek: contact opnemen met BS Meander. 
- Tussentijdse evaluatie VLL als bronnenboek o.l.v. teamleider onderbouw (4x inplannen, 1 ste evaluatie na 

herfstsignalering, na rapport 1, april, zomersignalering).  
 

Halfjaarlijkse evaluatie 
 Jan./ febr. 2016 

 
 
 

 

Domein: ICT 
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Werkgroepleden: Loes – Hilde - Els 
 

Fase van ontwikkeling Kies uit: Onderzoeken- opbouwen-uitbouwen-verankeren 
- Digiborden = uitbouwen 
- Tablets = onderzoeken / opbouwen 
- 21 ste eeuws denken = onderzoeken / opbouwen  
- Visie versneller = onderzoeken / opbouwen  

 

Opbrengst over 4 jaar:  Het 21ste eeuws denken is een onderdeel van onze dagelijkse praktijk. Hierbinnen is ICT een niet weg te denken onderdeel.  
 

Opbrengst over periode van ….tot 
…..: 

Periode 1. ( 2015 / 2016 ): 
- ICT middelen worden praktisch ingezet tijdens vergaderingen. 
- Werkgroep heeft zicht op het 21ste eeuws denken en weet hoe ICT hier bij ingezet wordt. En hoe dit in verbinding staat 

met het OGO concept en de nieuwe rekenmethode. 
- Nieuw actieplan ICT (d.m.v. visieversneller) 

 
Periode 2. ( 2016 / 2017 ) 
Afhankelijk van uitkomst visieversneller. 
 
Periode 3. ( 2017 / 2018 ) 
Afhankelijk van uitkomst visieversneller. 
 
Periode 4. ( 2018 / 2019 )  
Afhankelijk van uitkomst visieversneller. 

Doelen (meetbaar): - De visieversneller is uitgevoerd, uitgewerkt en benut voor het schrijven van een actieplan. 
- De digiborden worden door alle leerkrachten en leerlingen in alle groepen ingezet in hun dagelijks handelen.  
- Tijdens de vergaderingen wordt op een praktische wijze gebruik gemaakt van de ICT middelen die op de Schalm aanwezig 

zijn. De leerkrachten hebben d.m.v. modellen inzicht gekregen hoe ze deze middelen in hun eigen praktijk in kunnen 
zetten. 

- De werkgroep heeft het 21ste eeuws denken verbonden aan het OGO concept van de Schalm. 
 

Acties: - Informeren Wi-Fi beleid Kerobei. ( versterken van het Wi-Fi signaal binnen de school ).  
- ICT inzetten in vergadering. Bijv. gebruik tablets. ( modellen )  
- Visieversneller inzetten voor opstellen actieplan. ( 2 vergadermomenten oktober 2015 )  
- Prowise zilver voor het gehele team door Lianne en Hilde. ( vergadermoment november / december )  
- Koppeling prowise / tablets ( vergadermoment )  

http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/benodigde-vaardigheden-voor-de-21ste-eeuw/
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- ICT een maandelijks terugkerend item op vergadermomenten. 
- Inlezen in 21ste eeuwse vaardigheden ( werkgroep )  

 

Halfjaarlijkse evaluatie 
 Jan./ febr. 2016 

 
 
 

 

Domein: Ouders en communicatie  

Werkgroepleden: Herm – Wendy J – Con – Els  

Fase van ontwikkeling Kies uit:  Onderzoeken- opbouwen-uitbouwen-verankeren 
1. Van ouderbetrokkenheid naar ouderparticipatie  

a. Na visie uitbouwen van ouderbetrokkenheid/participatie door gericht ouders te vragen deel te nemen aan schoolse 
zaken zoals; werkgroepen o.a. veiligheidsbeleid.   

2. Informeren en rapporteren zit in de onderzoeksfase.  
 

Doelen (meetbaar): 1. Van ouderbetrokkenheid naar ouderparticipatie  
- Omschrijving begrip ouderbetrokkenheid en begrip ouderparticipatie.    
- Visiebepaling door team hoe we van ouderbetrokkenheid tot participatie komen  
- Visiebepaling door ouders mbt ouderparticipatie  
- Werkplan geformuleerd aan de hand van de gezamenlijke visie  
- Uitkomst van het oudertevredenheidonderzoek is vertaald naar de visie. 

2. Informeren en rapporteren 
- Visie op rapporteren formuleren.  
- Concrete uitwerking van de visie in actieplan 
- Kiezen van een volgsysteem voor de gehele school  
- Het volgsysteem wordt gebruikt als instrument om ieder kind in de zone van naaste ontwikkeling te begeleiden.  
- Isy versterkt ouderbetrokkenheid/participatie  
- Isy informeert  ouders over algemene zaken en zaken mbt de groep.  

Opbrengst over 4 jaar:   Geformuleerde doelen zijn behaald.  

Actie  
 

Periode 1 (2015-2016)  
1. Van ouderbetrokkenheid naar ouderparticipatie  

- Teambijeenkomst oktober : 

Omschrijving begrip ouderbetrokkenheid en begrip ouderparticipatie.    
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- Visiebepaling door team hoe we van ouderbetrokkenheid tot participatie komen 

- Met OR/MR organiseren van ouderbijeenkomst in oktober waarin begripsbepaling en visiebepaling.  

- Samenvoegen van visies van ouders en team tot één beleidsnotitie.  

- Oudertevredenheidsonderzoek (aangestuurd vanuit Kerobei) houden en vertalen naar de beleidsnotitie.  

- Na de beleidsnotitie werken we periode 2, 3 en 4 uit.  

2. Informeren en rapporteren 
- Eerste verkenning in januari in samenhang met de teamontwikkeling mbt OGO over visie op rapporteren. 
- Aan de hand van de eerste verkenning bepalen of we een andere vorm van rapporteren gaan toepassen. Hierop een 

tijdspad bepalen.     
- Onderzoek naar volgsysteem passend bij OGO, ook in de praktische toepassing.  
- Evaluatie Isy in januari  

 
Periode 2 (2016-2017)   
 
Voor beide domeinen nader te bepalen in febr. 2016  
 

 

 

 

Deel C 

Matrix meerjarenplan 2015 – 2019 

o o u v v 

Onderzoeken  Opbouwen  Uitbouwen  Verdiepen  Verankeren  

 

 2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
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 o o u v v o o u v v o o u v v o o u v v 

Externe context:                     

Ontwerp gezamenlijk 
ouderplan psz en bs 

 X      X      X       X 
 

Maatjesscholen  MT X       X       X      X    

Partners Huis vd wijk  MT       X       X       X   

Gemeente leefbaarheid MT X       X      X       X    

                     

Interne context:                      

                     

Opleidingsschool naar 
academische 
leergemeenschap  

 
  

      
X  

     
X  

      
X  

  

Ouderbetrokkenheid/ 
ouderparticipatie 

X       X       X       X   

                     

Onderwijs :                     

Pedagogisch ontwerp     X       X      X       X  

Vernieuwing 
onderwijsconcept  

X       X      X       X    

Ontwikkelingsgericht 
volgmodel invoeren  

X       X      X       X    

Rapporteren en informeren X       X      X  X      X     

Rekenonderwijs hernieuwen X       X       X       X   

VLL als bronnenboek X       X       X       X   

Spelling    X       X       X      X  

Technisch lezen      X      X            

ICT   X       X       X       X  

OGO gericht onderwijs  X       X       X       X  

Kwaliteitsbeleid:                     

Analyseren opbrengsten   X       X       X      X  
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Schoolveiligheidsbeleid   X       X       X      X  

                     

Zorgbeleid :                     

SchoolOndersteuningsProfiel          X       X       X  

Cyclische leerlingenzorg   X       X      X       X  

                     

Dienstverlening:                     

Bibliotheek op school           X       X      X  

Wijk(raad)     X       X      X      X  

                     

Schoolorganisatie :                     

                     

 1 directeur en 1 teamleider    X       X       X       X   

Nieuwe cao  40u werkweek 
en taakbeleid 

       X       X       X   

                     

                     

 

 

 

 


