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1. Algemeen
1.1 Voorwoord
Het maken van een schoolplan is een wettelijke verplichting.
Het maken van een schoolondernemingsplan een eigen initiatief. In het schoolondernemingsplan zijn
de wettelijke verplichtingen een onderdeel van onze voornemens tot schoolontwikkeling. Het is een
mix van beide waarin we nadrukkelijk onze eigen groei centraal willen stellen. Wat willen we
bereiken? Hoe willen we dat doen? Wanneer willen we daar zijn?
Ontwikkelen; niet als verplichte activiteit maar omdat we dat zelf willen.
Ontwikkelen in deskundigheid, betrokkenheid en faciliteren. Samenwerking van allen die bij de
begeleiding van de kinderen op onze school betrokken zijn, want bij hen ligt het doel van ons
functioneren. Bij hen hoort ons logo en de spreuk:

“Ik zit lekker op De Rietslenke, een school met aandacht en ruimte voor elkaar”
Dat is een fijne school. Daar gaan kinderen graag naar toe. Daar gaan leerkrachten ’s morgens
enthousiast aan het werk. Daar brengen ouders hun kinderen met plezier naar toe. Ze vertrouwen
met een gerust hart hun kinderen aan onze zorg toe. Op De Rietslenke heerst een goed pedagogisch
klimaat. Daar wordt goed les gegeven. Daar wordt in rust en regelmaat, met aandacht en ruimte voor
elkaar kennis opgedaan en daar behalen de kinderen goede resultaten.

Hetty Nijenhuis(dir.)
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1.2 Inleiding
Een schoolondernemingsplan beschrijft integraal het beleid van De Rietslenke voor een periode van
vier jaar. Zowel op het gebied van de onderwijsontwikkeling, de kwaliteit van het onderwijs, de
investeringen, het personeel en de verantwoording over de resultaten.
Dit ondernemingsplan is bestemd voor zowel het bestuur van de Stichting als voor de directie,
personeel en externe partners. Het is een verantwoordingsdocument voor de keuzes die directie
en team maken om hun doel(en) voor de komende vier jaren te bereiken. Het
schoolondernemingsplan wordt door het bestuur van de Stichting goedgekeurd. Het wordt ter
informatie aan de inspectie Basisonderwijs gestuurd en behoeft de instemming van de
Medezeggenschapsraad. Het is een bepalend document, omdat het richting geeft voor handhaving
en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op De Rietslenke.
Het schoolbestuur is volgens de wet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde
onderwijs.
Het plan begint met een strategisch gedeelte waarin wordt uiteengezet welke richting wij als
school kiezen voor de midden lange termijn (2011-2015). Vervolgens wordt aangegeven welke
consequenties dit heeft voor de tactische beleidsdomeinen. Bij het operationele gedeelte ten slotte
wordt aangegeven welke acties van welke functionaris op welke termijn verwacht worden.
Zie schema op de bladzijde hierna.
Tenslotte koppelen wij hieraan de jaarlijkse evaluatie omdat hierin steeds weer het eind ligt van de
plannen die we hadden en het begin van de voornemens die we hebben!
(In bijlage 1 staat beschreven welke documenten de Stichting Katholiek Onderwijs
Twenterand hanteert om de kwaliteit te bewaken).
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2. STRATEGISCH DEEL
2.1 Strategische doelen
De leerlingen in het primair onderwijs van nu zijn de burgers die straks de samenleving vorm geven.
Hoe die maatschappij er over een aantal decennia uit zal zien kan niemand voorspellen. Wel weten
we dat huidige trends zullen leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij. In ons strategisch
beleid hebben we hier aandacht voor en we proberen zo onze leerlingen hier op voor te bereiden.
In het bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs dat is afgesloten in juli 2014 wordt
gesproken over vier actielijnen die noodzakelijk zijn op weg naar de school van 2020. Deze zijn:
•
Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs;
•
Een brede aanpak voor duurzame onderwijsontwikkeling;
•
Professionele scholen;
•
Doorgaande ontwikkellijnen.
Het is aan het onderwijs en de besturen deze actielijnen te vertalen naar het strategisch beleid.
In dit strategisch beleidsplan van onze stichting zijn deze actielijnen vertaald naar zes strategische
thema’s. Deze thema’s geven een concretisering van de actielijnen en de accenten van het beleid
aan.
De strategische thema’s zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ontkerkelijking en Identiteit;
Onderwijs in de 21ste eeuw;
ICT;
Professionalisering;
Passend onderwijs en transitie jeugdzorg;
Arbeidsmarkt ontwikkeling.

Ze worden in samenhang uitgevoerd. Deze samenhang is er tussen de verschillende lagen van onze
organisatie [groep - leerkracht - team - school - College van Bestuur - Raad van Toezicht en externe
verbanden waar we onderdeel van uitmaken bv. samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en
gemeenten].
Schoolspecifieke deel
We hebben onder leiding van Dea Knol en Nicolet Korenblik van Expertis (onderwijs
begeleidingsdienst) gezamenlijk onze identiteit vastgesteld met daarin de visie en missie van onze
school. U vindt hieronder de samenvatting.
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1. Waar staan wij echt voor? Wat bindt ons?
Maak de volgende (hulp)zin af : Wat ons bindt:
Wij bieden onderwijs in een veilige, geborgen omgeving waar ruimte is voor ieder kind. Onze
kinderen kunnen zich ontwikkelen in een uitdagende, overzichtelijke leeromgeving. Zodat zij nu
en in de toekomst een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.
2. Wat zegt dat over ons beeld van leerlingen en ouders ?
Leerlingen zijn voor ons uniek met zijn/haar eigen kwaliteiten en talenten.
Ouders zijn betrokken, meedenkend en respectvol voor elkaar en de leerkracht.

3. Wat beloven wij onze leerlingen en ouders?
Als je op onze school zit dan bieden wij jou een veilige, geborgen leeromgeving, waarin we
respectvol met elkaar omgaan. Wij geven jou de ruimte, de mogelijkheden en uitdaging om je
optimaal te ontwikkelen.
Samen met ouders zetten wij ons in voor een fijne, leerzame tijd.
4. Wat maakt dat wij deze belofte kunnen doen? Waar zijn wij dan zo goed In? Wat is
onze unieke kracht?
Wij zijn goed in het signaleren van onderwijsbehoeften en differentiëren hierbij in onze instructie en
materialen binnen de mogelijkheden van de school, leerkrachten en leerlingen.
Door in gesprek te gaan met leerlingen en ouders komen wij samen tot een goede ontwikkeling van
ieder kind.
Wij bieden veiligheid en ruimte.
Door onze laagdrempeligheid (ouders lopen ‘makkelijk’ naar binnen) is het contact met ouders
goed.
j bieden veiligheid en ruim
5. Als wij deze belofte willen waarmaken waar moeten wij elkaar op aanspreken en
waar willen we op aangesproken worden? (kernwaarden)
Onze kernwaarden zijn:
Veiligheid, geborgenheid en respect voor elkaar.
Uitdagende en overzichtelijke, voorspelbare leeromgeving.
Ontwikkelings- en kwaliteitsgericht.
6. Hoe willen wij dat onze leerlingen onze school uiteindelijk verlaten/ wat willen wij ze
meegeven?
Dat leerlingen met plezier en trots kunnen terugkijken op de basisschoolperiode.
Dat ze zich optimaal hebben kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden en hiermee
een goede basis hebben gelegd, zodat ze verder kunnen bouwen aan hun toekomst.
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2.2 Missie en Visie school
De Rietslenke is een katholieke school met aandacht en ruimte voor ieder kind. We scheppen een
klimaat waarin het kind vanuit een veilige en vertrouwde positie durft te handelen. Wij creëren een
onderwijsleersituatie, die een ononderbroken ontwikkelingsproces bij kinderen bewerkstelligt en
daarbij de doelen van het basisonderwijs realiseert. Samen met de ouders leveren we een bijdrage
aan het zelfstandig kunnen functioneren van elk kind op zijn of haar niveau. We vinden daarbij de
eigen geaardheid van kinderen, de verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en
motivatie belangrijk. Verschillen worden gezien als uitgangspunt voor leren.
We zijn een school waar we vanuit een klassikale situatie zoveel mogelijk tegemoet komen aan de
individuele verschillen tussen kinderen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Door de
leerprestaties en de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen, geven wij sturing aan de continue
ontwikkeling van de kinderen. Hierbij is een goede samenwerking tussen de ouders en de
leerkrachten, de interne begeleider en de remedial teacher van belang.
Onze school schept een sfeer waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt. We vinden het onze taak
een sfeer te scheppen van vertrouwen en geborgenheid die zeer zorgvuldig is opgebouwd. Wij willen
in de eerste plaats de kennis en achtergrond die de kinderen zelf meebrengen in de klas gebruiken
om van elkaar te leren. Naast het onderwijs is gezelligheid op school heel belangrijk. Als de kinderen
met plezier naar school gaan, ouders hun kind(eren) met vertrouwen naar school brengen en
leerkrachten enthousiast naar hun werk komen, dan komt dit de leerprestaties van de kinderen ten
goede.

2.4 Positionering
Positionering
De Rietslenke sluit met haar onderwijs aan bij de mogelijkheden van het kind. Methodes en
werkwijzen zijn of worden hierop afgestemd. Kinderen worden gestimuleerd in hun
ontwikkeling naar zelfstandigheid. We geven kinderen taken en we geven de kinderen het
vertrouwen om zelf naar een goede oplossing te zoeken. Er zijn duidelijke regels en
afspraken over het afmaken van de taak, de tijdstippen van zelfstandig werken en het
handhaven van de orde. Dit biedt kinderen een structuur waarbinnen zij zich veilig kunnen
ontplooien en leren verantwoordelijkheid te dragen.
We hebben in acht BAS (Bouwen aan een Adaptieve School) documenten vastgelegd hoe we
op school ons onderwijs verzorgen en structuur geven.
Sociale vorming wordt bevorderd door samenwerken. Samenwerken moet je leren: leren
luisteren naar elkaar, de sterke kanten van elkaar benutten, elkaars hulp vragen en hulp
aanvaarden. We hanteren hiervoor o.a. uitgangspunten van de methode PAD (Programma
Alternatieve Denkstrategieën). Ook zijn er cellen binnen BAS waarin we vastgelegd hebben
op welke manier we de onderlinge verhoudingen tussen kinderen bevorderen.
Deskundigheid van leraren is essentieel. De ontwikkeling van kinderen wordt nauwlettend
begeleid en resultaten worden vastgelegd door de leraren. We werken met het
leerlingvolgsysteem ESIS en alle leerkrachten hebben in vijf groepsmappen alle relevante
klassenbenodigdheden vastgelegd.
Kinderen worden gestimuleerd om zich te presenteren en zich goed te uiten. De creatieve
vakken komen volgens een vast rooster structureel aan bod.
De Rietslenke biedt een veilige, gezellige, uitdagende omgeving waardoor kinderen zich op
hun gemak voelen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn.
Kinderen worden positief benaderd. Wij spreken onze waardering uit en stimuleren kinderen
elkaar onderling te complimenteren. De afspraken hieromtrent zijn vastgelegd in één van de
“BAS documenten”.
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De inzet van ouders wordt zeer gewaardeerd. Wij werken actief aan betrokkenheid en
inspraak van ouders bij de school. Vele ouders/verzorgers helpen ons bij schoolse
activiteiten.
Er is een oudervereniging, een medezeggenschapsraad en een schoolforum. In al deze
geledingen zijn ouders vertegenwoordigd.
Onze school staat niet op zich. Wij zijn onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs
Twenterand (SKOT). Waar mogelijk trekken we ons op aan elkaar, om zelf beter te worden en
om als stichting sterker te staan.
Samengevat is onze slogan:
Ik zit op De Rietslenke. Dat is een fijne school. Daar heerst een goed pedagogisch klimaat. Daar wordt
goed les gegeven. Daar wordt in rust en regelmaat, met aandacht en ruimte voor elkaar kennis
opgedaan en behalen de kinderen goede resultaten.
Daarbij hechten wij veel waarde aan een brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind
tot een zelfstandig positief kritisch denkend mens.

2.5 Sterkte-zwakteanalyse
(SWOT)
Sterkte- zwakteanalyse (SWOT)
Het is voor De Rietslenke van belang om goed voorbereid te zijn op de toekomst en op toekomstige
ontwikkelingen. Het is dus interessant om te weten wat relevante ontwikkelingen zijn binnen de
maatschappij in relatie tot de ontwikkelingen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs
Twenterand en de school waar wij werken.
De SWOT-analyse (Strongness-Weakness-Opportunities-Threaths) brengt de interne sterktes en
zwaktes in beeld en de externe kansen en bedreigingen. Dit is gebeurd op basis van een
inventarisatie binnen het team, OR en MR. Overige gebruikte instrumenten zijn:
 Inspectierapport
 CITO analyse
 Kwaliteitsmeter Beekveld Terpstra
 Wat wij horen van ouders…..
 Reacties van kinderen en collega’s
SWOT De Rietslenke
Om de kwaliteit te bewaken heeft De Rietslenke de volgende meetinstrumenten:
 In november 2014 is een enquête ( de kwaliteitsmeter van Beekveld en Terpstra) afgenomen
onder het personeel, de ouders en de kinderen van onze school. De uitslag van het
personeel, de ouders en de kinderen is besproken in het team. De uitslag is te vinden op de
site onder het kopje “onderwijs- kwaliteit”.
 Uit de enquête zijn enkele aandachtspunten naar voren gekomen. Deze zijn besproken met
het team, oudervereniging en medezeggenschapsraad.
 Op 29 november 2014 heeft de inspectie onze school bezocht. Daarvan heeft de inspectie
een verslag gemaakt. Hieruit komen een aantal aspecten naar voren die verbeterd moeten
worden:
o Het afstemmen van de instructie op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen is nog
een aandachtspunt en moet nog verder ontwikkeld worden.
o Het planmatig uitvoeren van zorg en evalueren hiervan n.a.v. analyse van verzamelde
gegevens gebeurt nog niet altijd effectief. Dit is een aandachtspunt voor deze planperiode.
o De controle van de onderwijskwaliteit moet meegenomen worden in de evaluatie.
De uitslag is te vinden op de site onder het kopje “onderwijs- kwaliteit”.
Om de kwaliteit te bewaken heeft De Rietslenke de volgende documenten en /of afspraken:
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De Rietslenke Nijverdal

9

*

De afgelopen vier jaar is jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag gemaakt. Beide
documenten worden jaarlijks besproken met het team en de MR. (Zie 4.2 Uitwerking
tactische doelen).
In de komende vier jaar blijft dit gehandhaafd. Er wordt naast deze evaluatie ook gericht
gekeken naar de stappen vooruit (het operationele deel)
In het kader van het BAS project is een aantal gezamenlijke gedragsregels opgesteld voor
kinderen en leerkrachten. Jaarlijks worden alle vastgestelde documenten tijdens een
teamvergadering geëvalueerd en waar nodig aangepast. De documenten zijn te vinden op de
site. In de maandelijkse nieuwsbrief wordt de schoolregel van de maand onder de aandacht
van de ouders/verzorgers gebracht.
Jaarlijks wordt een zorgplan opgesteld door de intern begeleiders
De doorgaande leerlijnen voor groep 1 en 2 hebben we gewaarborgd door middel van de
methode Onderbouwd. De implementatie krijgt de komende jaren een vervolg.
We werken met groepsplannen op het gebied van technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen
en spelling. Drie keer per jaar worden deze plannen bijgesteld, aangevuld en geëvalueerd.
De intern begeleiders en de leerkrachten bespreken tijdens het groepsoverleg de
vorderingen van de groep. Ze nemen hierbij ook de resultaten van de CITO toetsen mee.
De observaties en indruk van de leerkracht, de methodeonafhankelijke CITO toetsen en de
eindopbrengst van de CITO toets in groep 8 vormen jaarlijks de basis van onze opbrengsten.
De directie gaat jaarlijks minimaal één keer op klassenbezoek. Leerkrachten gaan (indien er
behoefte is) jaarlijks één keer bij elkaar op klassenbezoek.
Twee keer per schooljaar worden de resultaten van de methode onafhankelijke toetsen, de
rapporten en de resultaten van de eindtoets in het team besproken.

*

*
*
*
*
*
*
*


















Sterktes (intern)
Goed pedagogisch klimaat
De interactie tussen leerkracht en ouders/
kinderen
Er is een goede zorgstructuur
Transparante organisatie/open in communicatie
Flexibel, betrokken en professioneel team
Hoge werkmotivatie
Collegiaal team
Grote inzet voor kinderen en welbevinden
Veilige school met goede aandacht voor sociaal
emotionele ontwikkeling
ICT goed geïntegreerd in het onderwijs
De nieuwsbrief, de ‘belevenissen’ en het
‘onderwijskundig nieuws’
Specifiek aandacht voor kinderen die moeite
hebben met lezen: ons Makkelijk Lezen Plein
(MLP)
Jaarlijkse resultaten op de eind CITO en de
tussentijdse CITO toetsen in de andere groepen
zijn gemiddeld of boven gemiddeld op niveau
Laagdrempelig in contact
We komen bij de aanmeldingen de laatste jaren
steeds goed naar voren. Ouders kiezen bewust
voor De Rietslenke. Groei van leerlingaantal
Aandacht voor kinderen die bovengemiddeld
presteren

Kansen
(extern)
 Ouders die bewust kiezen voor onze school
gebaseerd op dat wat ouders over onze school
vertellen
 Goede contacten met de ouders
 Ons profileren, waardoor de goede naam van de
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Zwaktes (intern)
Het stellen van doelen voor kinderen
met een individuele leerweg is in
ontwikkeling
Kleine klaslokalen
Te weinig lokalen i.v.m. de groei van
het aantal leerlingen
Te weinig nevenruimtes
Klimaatbeheersing in de school
Jaarlijks evalueren van de
onderwijsontwikkelingen
Niveau woordenschat en begrijpend
lezen is lager dan andere vakgebieden
Te weinig naar buiten brengen van
onderwijskwaliteiten
Groot aantal duobanen kan intern
overleg moeizaam maken
Afstemming op onderwijsvisie
De parkeergelegenheid rondom
school en de drukte die er is tijdens
het halen en brengen
Specialismen

Bedreigingen (extern)
 Beschikbaarheid van lokalen in De
Holtink i.v.m. groei van het aantal
leerlingen
 Concurrentie van scholen in Nijverdal
 Minder betrokkenheid ouders omdat
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school behouden blijft en de school groeit naar
350 leerlingen in 2015
Het vertrouwen dat ouders hebben in de school
Aandacht voor normen en waarden gebaseerd
op rust en regelmaat, aandacht en ruimte
Een brede school van 07.00 uur – 19.00 uur
Werven van meer kinderen door onder meer het
versterken van de concurrentiepositie
Het aantal mutaties in personeel de komende
jaren i.v.m. natuurlijk verloop

ouders minder ‘vrije tijd’ hebben
 Het aantrekkingskracht van
‘zorgleerlingen’ van andere scholen
 Groei van leerlingaantal
 Er worden de komende jaren minder
kinderen geboren in de gemeente
Hellendoorn
 Een brede school van 07.00 uur –
19.00 uur
 Bezuinigingen die niet passen bij het
aanbod dat we nastreven
 De zorgplicht: het verzorgen van
passend onderwijs aan elk kind
 Het aantal mutaties in personeel de
komende jaren

Conclusies:
 De groei van het aantal leerlingen en de mutaties op personeelsgebied zorgen voor de
nodige veranderingen op diverse terreinen. Belangrijk is dat we hoge kwaliteit willen (blijven)
bieden. Bovendien blijft de interactie tussen ouders en school belangrijk. Dat geldt ook voor
het pedagogisch klimaat op school.
 Passend Onderwijs vraagt veel van de leerkrachten m.b.t. het aanbod bij verschillende
onderwijsbehoeften van de leerlingen.
 We gaan ervoor zorgen dat er voor kinderen die een individuele leerweg bewandelen
tussendoelen worden opgesteld.
 We gaan teamscholing volgen op het gebied van communiceren met ouders en kinderen.
 We borgen handelingsgericht werken.

2.7 Huidige situatie van de school
(w.o. Schoolgebouw De leerlingenpopulatie, imago)
Imago
De Rietslenke is nog steeds een groeischool in Nijverdal. Een kind moet met trots kunnen zeggen: “Ik
zit op De Rietslenke”. Een ouder moet kunnen zeggen: “Ik draag een groot gedeelte van de
opvoeding en ontwikkeling van mijn kind met een gerust hart over aan de school. Dat is een fijne
school. Daar heerst een goed pedagogisch klimaat. Daar wordt in rust en regelmaat, met aandacht en
ruimte voor elkaar kennis opgedaan en behalen de kinderen goede resultaten. Daar wordt goed les
gegeven en als er wat is met je kind, dan wordt er alles aan gedaan om het zo goed mogelijk te
begeleiden”.
De school neemt het klassikaal onderwijs als uitgangspunt. We maken gebruik van convergente
differentiatie. Dit houdt in dat alle kinderen dezelfde leerstof krijgen aangeboden. We hebben de
groep verdeeld in drie groepen. De instructie onafhankelijke groep, de instructie gevoelige groep en
de instructie afhankelijke groep. Daarnaast is het mogelijk kinderen die meer begaafd zijn en meer
aankunnen werk op eigen niveau en verrijkingsstof aan te bieden. Zijn er kinderen die problemen
hebben met de basisstof, dan krijgen zij extra (voor)instructie of wordt er voor hen een aangepast
programma gemaakt (tweede leerweg). Wanneer leerlingen een tweede leerweg krijgen is er een
OPP gemaakt.
Huidige situatie van de school / schoolgebouw
De school ligt aan de westkant van Nijverdal. De meeste kinderen die onze school bezoeken, komen
uit de wijken ten westen van de Regge. De school heeft op 06-01-2004 een nieuw gebouw aan de
Nicolaas Beetsstraat betrokken. De Rietslenke is onderdeel van MFC de Holtink waarin ook een
peuterspeelzaal, kinderopvang, muziekschool en educatief centrum zijn gevestigd. De Rietslenke telt
ongeveer 335 kinderen. Het gebouw beschikt over twaalf lokalen, een rt- en ib- ruimte, een ruimte
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voor de conciërge en een speellokaal voor de kinderen van groep 1 en 2. Daarnaast huren we vier
lokalen in De Holtink. De personeelsruimte bevindt zich in de centrale hal boven. Het team bestaat
uit een directeur, een adjunct-directeur, 26 leerkrachten, een onderwijsassistent, drie
schoonmaaksters en een conciërge en twee leerkrachten zijn intern begeleider die in totaal vier
dagen en een middag per week ambulant zijn om hun IB-taak uit te kunnen voeren. Daarnaast
bewaken twee/drie leerkrachten alles omtrent I.C.T. en de conciërge is alle ochtenden aanwezig.
De leerlingenpopulatie
Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren van 289 in 2010 gestegen tot 335 in 2014. De verwachting
is dat de school op 1 oktober 2015 ongeveer 350 kinderen heeft. Vanaf 2015-2016 geven 26
leerkrachten les aan 15 groepen. De leerlingen die onze school bezoeken zijn hoofdzakelijk
autochtone kinderen uit Nijverdal. De thuistaal is vaak deels Nederlands, deels dialect. In een aantal
gevallen is de voertaal anderstalig.
2.6 Kwaliteitsbewaking
De kwaliteit op onze school bewaken we op middels meerder instrumenten. (Beekveld&Terpstra,
analyse opbrengsten, inspectie verslag). De uitslag van deze onderzoeken worden besproken met het
team en de MR. Ook wordt er, indien van toepassing, een verslag gemaakt voor de ouders en
geplaatst in de nieuwsbrief en op de site van school.
2.8 Identiteit
In het strategisch beleidsplan 2011-2015 van onze stichting wordt hierover geschreven:
Onze school biedt een plek voor leerlingen, ouders en leerkrachten waarin zij zich, volgens het motto
van onze stichting, samen verantwoord ontwikkelen, vanuit de katholieke identiteit. In het
strategisch beleidsplan 2007-2011 stonden begrippen als spiritualiteit, solidariteit en subsidiariteit
centraal. De afgelopen jaren is gesproken hoe inhoud te geven aan deze begrippen. Hier is een
karakterbeschrijving van de gastvrije katholieke school uit voort gekomen. Deze beschrijving luidt als
volgt:
De gastvrije katholieke school staat midden in een samenleving die zich ontwikkeld heeft binnen een
christelijk-humanistische cultuur, waaraan we onze waarden, vrijheden, normen, vastgestelde
feestdagen, vakanties en toekomstperspectieven ontlenen. Die samenleving is echter wel voortdurend
in beweging. Door moderne communicatiemiddelen is de samenleving letterlijk opengebroken.
“Japan is op google even ver als Lutjebroek”. Binnen onze samenleving hebben zich mensen uit
andere landen en andere culturen gevestigd, vaak met andere gewoonten en andere religies. Binnen
een christelijk-humanistische samenleving kunnen en willen we daar ruimte voor maken, omdat
waarden als verdraagzaamheid, vrijheid, belangstelling en openheid ons dierbaar zijn. Het is die
samenleving waar we kinderen op willen voorbereiden, en waar we kinderen in al hun verschillen ook
in willen betrekken.
Dit betekent dat we in identiteitsgebonden activiteiten herkenbaar willen zijn als open katholieke
school, en dat we kinderen daar de waarde van willen leren. Het betekent ook dat we binnen die
activiteiten ruimte scheppen voor andere meningen en visies. Er is aandacht voor belangrijke
feestdagen van andere religies, en kinderen worden gestimuleerd om er iets over te vertellen, of van
te laten zien. We geloven dat kinderen op die manier het meest leren van en met elkaar. Een school is
er om kinderen goed te informeren en hen bij een open samenleving te betrekken.
Het toelatingsbeleid kenmerkt zich door het feit dat alle kinderen welkom zijn. Van leraren wordt
verwacht dat zij de identiteit van de school onderschrijven en in het gesprek met kinderen en ouders
de overtuiging van de school willen uitdragen.
In de lessen levensbeschouwing, in de acties en in de vieringen proberen we recht te doen aan de
grote verschillen in beleving van de katholieke traditie in onze samenleving en in onze school. We
brengen de boodschap dat elk kind er toe doet, elk kind gewaardeerd en gekend is. Daarmee doen we
recht aan onze openheid. We hechten er echter wel aan om de vieringen met alle kinderen te beleven.
Ze maken immers allen deel uit van de schoolgemeenschap. We verwachten daarom dat alle
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kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond meedoen aan de vieringen en lessen
levensbeschouwing.
Voor de planperiode 2015-2019 ligt de nadruk op de invulling die wordt gegeven aan de gastvrije
katholieke school. In ieder geval één keer per schooljaar is een vergadering op De Rietslenke gewijd
aan identiteit. Tijdens de SKOT studiedag hebben we (het team van De Rietslenke) met elkaar
afgesproken tijdens die bijeenkomst verder te borduren op de vier richtingwijzers:
-Waar het om gaat onze uitstraling naar buiten;
-Op het terrein van levensbeschouwing religie en geloof;
-Als het gaat om rituele momenten
-Met betrekking tot onze wijze van omgaan met elkaar.

3. TACTISCH DEEL
3.1.1 Onderwijs
Onze maatschappij verandert in een steeds sneller tempo en de complexiteit neemt voortdurend
toe. Het bijblijven in hedendaags onderwijs vraagt veel van de scholen en van leerkrachten:
flexibiliteit, aanpassingsvermogen en het vermogen om in diverse complexe (les)situaties goed te
kunnen handelen. Daarnaast nemen de eisen die aan het onderwijs worden gesteld en het aandeel
van basisscholen in de opvoeding van de kinderen verder toe. De school en haar leerkrachten komen
steeds meer onder een vergrootglas te liggen. Mede door een toenemende invloed van de media en
de politiek staat haar positie onder druk.
We willen bereiken dat de leerlingen die onze school hebben doorlopen zich uitstekend staande
houden in de toekomstige maatschappij, weerbaar zijn, goed kunnen omgaan met veranderingen en
innovaties en positief in het leven staan.
Ons onderwijs past het kind niet aan, aan de toekomst, maar biedt het de werktuigen om straks elke
toekomst aan te kunnen.

3.1.2 Onderwijsdoelen
Uitwerking SKOT doelen vanuit strategisch beleidsplan en eigen schooldoelen voor de planperiode
zie meerjarenplanning hoofdstuk 4.

Onderwijsconcept
3.1.3 Leertijd
Leertijd
Bij het plannen van de leertijd hebben basisvaardigheden als taal, lezen en rekenen, mede gelet op
het persoonlijke en maatschappelijke belang hiervan, prioriteit. Deze vakken zijn de basis waarop
andere leerstofgebieden ontwikkeld kunnen worden. Bij de uitvoering hiervan houden wij ons in
principe aan de voorgeschreven tijdsindeling die de methodes zelf adviseren. In de praktijk betekent
dit dat de taalgebieden en het rekenonderwijs samen (meer dan) de helft van het aantal lesuren in
de week bestrijken. De kinderen die onze school bezoeken komen over het algemeen uit autochtone
echt Twentse gezinnen. Kenmerkend hierbij zijn het gebruik van het dialect, een gevarieerde
woordenschat en een bijbehorend taalgebruik. Vanaf groep 6 krijgen kinderen huiswerk mee. Via
absentielijsten in Esis wordt het schoolbezoek dagelijks bijgehouden.

3.1.4 Pedagogische uitgangspunten
Pedagogische uitgangspunten
Zoals in onze missie reeds staat zijn wij een school met aandacht en ruimte voor ieder kind. We
scheppen een klimaat waarin het kind vanuit een veilige en vertrouwde positie durft te handelen. We
verwachten van kinderen dat ook zij hier een actieve bijdrage aan leveren. Dat kinderen daarbij
verschillen in karakter, mogelijkheden en tempo is een natuurlijk gegeven. Voor onze school zijn deze
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verschillen vanzelfsprekend als uitgangspunt in onze manier van benaderen. Ieder kind accepteren
zoals het is; met respect tegemoet treden, vertrouwen geven en zelfvertrouwen ontwikkelen. Het is
voor ons essentieel dat ieder kind zich geborgen voelt, geaccepteerd en opgenomen wordt om vanuit
dat “goede gevoel” te komen tot ontplooiing.
Dat stimuleren en ondersteunen wij in ons persoonlijk contact en door het aanbieden van structuren
in onze manier van werken: groepsgewijs of individueel, met aandacht voor kennis en gevoel, door
aanbieden en zelf ontdekken, via zelfstandig werken of samenwerken.

3.1.5 Didactisch handelen
Didactisch handelen
De school neemt het leerstofjaarklassensysteem als uitgangspunt. Wij komen binnen het
leerstofjaarklassensysteem tegemoet aan het verschil in niveau door te werken met leerstof en
methodes die voldoen aan de kerndoelen en ons in staat stellen om adaptief te werken. Er moet
sprake zijn van een duidelijke structuur en ons onderwijs moet leerlijnen bevatten om op niveau te
kunnen werken. De oefenstof moet uitdagend en verrijkend zijn waarbij ook de inrichting van het
lokaal op deze manier van werken is afgestemd. Binnen dit leerproces en deze omgeving
differentieert de leerkracht naar instructie, tempo en zelfstandigheid. Hierbij heeft ieder kind recht
heeft op adaptieve instructie, die mogelijk visueel en auditief wordt ondersteund.
In de praktijk betekent dit dat kinderen van dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar zitten. In de groepen 3
t/m 8 krijgen nagenoeg alle kinderen dezelfde leerstof aangeboden. Zijn er kinderen die meer
aankunnen, dan krijgen zij werk op hun eigen niveau en verrijkingsstof. Zijn er kinderen die
problemen hebben met de basisstof, dan krijgen zij extra (voor)instructie of wordt er voor hen een
aangepast programma gemaakt (tweede leerweg). Hiervan stellen we de ouders vanzelfsprekend op
de hoogte. Om tegemoet te komen aan de individuele verschillen van de kinderen, hebben we op
school dagtaken en weektaken. Daarin staan verplichte en verdiepingsopdrachten. Ook werken we in
de groepen 4 t/m 8 (in groep 3 vanaf Kerst) met een zogenaamd zelfstandig werkuur. In de groepen
1, 2 en 3 werken we met het planbord. Op deze manier proberen we de zelfstandigheid van kinderen
te bevorderen. Naast het oefenen van de zelfstandigheid van kinderen creëert de leerkracht zo tijd
om: extra instructie te geven, handelingsplannen uit te voeren etc. De manier van werken zoals
hierboven beschreven past binnen de afspraken die we gemaakt hebben rondom BAS. Dit staat voor
Bouwen aan een Adaptieve School. Zelfstandigheid is hierbij een wezenlijk onderdeel. Als kinderen
zelfstandig kunnen werken, leidt dit tot zelfstandig (kunnen) leren. Als basis onder dit

geheel vinden wij het waardevol om tijd en ruimte te creëren voor persoonlijke aandacht van en voor
elk kind. Het te respecteren en vertrouwen te geven.
Zelfstandig werken met weektaken en planbord (is uitgewerkt in een Bascel)
In groep 1 t/m 3 werken we met een planbord. De voorloper op de papieren weektaak.
Kinderen geven d.m.v. keuzekaarten aan welke activiteit ze tijdens de (werk)les gaan
uitvoeren. In groep 1 zijn dit gekleurde kaartjes voorzien van hun naam. Die kleur van de
kaart correspondeert met een activiteit. In groep 2 zijn het witte kaartjes alleen voorzien van
naam. Het gaat om opdrachten als puzzelen, stempelen e.d. Zo wennen de kinderen op
kleuterleeftijd aan het plannen en nakomen van taken.
Het planbord van groep 3 is gekoppeld aan het aanvankelijk lezen. Vanaf groep 3 hebben de
kinderen een taak. Zo’n taak bevat opdrachten van verschillende vakken die in een week af
moeten zijn. Naast de reguliere leerstof (de basisvaardigheden) die de leraar uitlegt, staat er
werk op waar de kinderen mee aan de slag kunnen als ze klaar zijn met de basisstof.
Zogenaamde differentiatieopdrachten. Differentiatieopdrachten zijn een herhaling of
verrijking van de vakgebieden taal, lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast kan een taak ook
een vrije keuzeopdracht, een samenwerkingsopdracht of verrassingsopdracht inhouden.
Aan de opdrachten die op de taak staan, wordt na de instructie en/of tijdens het zelfstandig
werken gewerkt. Alle kinderen beginnen eerst met de basisstof van het vak waarvoor de
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instructie is gegeven. Daarna mogen ze zelfstandig en in willekeurige volgorde bepalen welke
taken ze van de opdrachten, die op de taak vermeld staan, gaan maken. Tijdens dit
zelfstandig werken, werken de kinderen individueel en/of onder begeleiding van de leraar
aan hun taak. Vanaf groep 3 gaan de opdrachten over de basisvaardigheden: taal, spelling,
begrijpend lezen, technisch lezen, schrijven en rekenen. Ook wordt aandacht besteed aan
wereldoriëntatie. Onze aandacht richt zich steeds meer op de invoering van methodes die
werken op drie niveaus en ingericht zijn op de nieuw ingestelde referentieniveaus door de
overheid. Deze methodes bevatten basisstof, het minimumprogramma voor kinderen die
het erg moeilijk hebben en de verrijkingsstof voor kinderen die meer aankunnen. Veel
nieuwe methodes gaan in toenemende mate uit van erkenning van niveauverschil en
daaraan gekoppelde verschillen in werkvormen die leerlingen geheel of gedeeltelijk
zelfstandig kunnen maken.

3.1.6 De groepsleerkracht
De groepsleerkracht
De groepsleerkracht begeleidt en volgt de leerlingen in hun ontwikkelingsproces.
De leerkracht stemt zijn instructie, de activiteiten en de materialen zo breed mogelijk af op de
verschillende behoeften van de individuele leerling. We maken de kinderen zelfstandig en
verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
Werkwijze
Iedere leerkracht hanteert de uitgangspunten van handelingsgericht werken.
Er wordt cyclisch gewerkt het schema van HGW: signaleren, analyseren, diagnosticeren en evalueren.
De leerkracht maakt vervolgens een groepsplan op het gebied van rekenen, spelling, technisch lezen
en begrijpend lezen. Met dit plan van aanpak gaat hij/zij een aantal maanden in de klas aan het werk.
Indien gewenst wordt de leerkracht ondersteund door collega´s bij de invulling van deze plannen.
Drie keer per schooljaar wordt het groepsplan in overleg met de intern begeleider geëvalueerd en
indien nodig bijgesteld.
Voor kinderen die een eigen leerweg volgen, wordt het groeiformulier onderdeel van het
groeidocument* ingevuld. In dit laatste geval zijn de ouders/verzorgers vanaf het begin op de hoogte
gebracht door de intern begeleider en/of de leerkracht. In goed overleg met de ouders/verzorgers
wordt de ondersteuning van hun kind zo goed mogelijk gestalte gegeven.
*Dit groeidocument is ontwikkeld door het SWV Twente Noord.
De intern begeleider volgt in overleg met de betrokken groepsleerkracht de ontwikkelingen en
coördineert de leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en andere overlegmomenten ten behoefte
van de ondersteuningsbehoeftes van kinderen. Afspraken die voortvloeien uit gesprekken met de
intern begeleider en de ouders worden eerst gecommuniceerd met de leerkrachten van het kind.
Hierbij valt te denken aan het periodiek overleg met het SOT-team, waarin o.a. zitting hebben de
directeur, de leerkracht, orthopedagoog van SKOT, schoolmaatschappelijk werk, de
schoolverpleegkundige en andere externe deskundigen (fysiotherapie – logopedie etc.) Belangrijk in
dit zorgsysteem van de school is de planmatige aanpak. Deze aanpak omvat onder meer:
-de planning van de bespreking van de groepsplannen;
-het geplande groepsoverleg;
-de planning van leerling bespreking;
-het houden van groepsgewijze schoolonderzoeken ( gr. 2 en 7 schoolarts);
-het leerlingvolgsysteem en de toetsen die daarbij horen;
-de interne begeleiding en de remediërende hulp door de verschillende leerkrachten.
Voor een verdere uitleg omtrent onze zorg op school verwijs ik u naar het zorgplan en de schoolgids.
De leerlingenzorg op onze school wordt voor een belangrijk deel bepaald door het zorgbeleid van
SKOT en het SWV Twente Noord, waarin wij participeren.
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Informatie- en communicatietechnologie
Alle computers in de school zijn in een netwerk ondergebracht. Hierbij gaat het om zo’n 70 tot 80
computers. In de hal van de school staan 25 computers. Daarnaast maken we middels laptops
gebruik van ons draadloos netwerk en gaan we deze planperiode over op het aanschaffen van
devices.
Alle computers geven toegang tot het internet. Ze worden gebruikt voor onderwijsondersteunende
activiteiten maar zijn eveneens in gebruik als tekstverwerker en/of informatiebron. Middels een
centrale printer is het werk af te drukken. In toekomst worden wellicht in toenemende mate zowel
methodegebonden als methode onafhankelijke toetsen door de leerlingen via de computer gemaakt
(en centraal verwerkt in het leerlingvolgsysteem). In groep 6 en/of worden alle kinderen in staat
gesteld om na schooltijd en onder begeleiding van een typeschool hun typediploma te halen.
Het team van de school zal ook de komende jaren zich zelf verder moeten blijven scholen in het
gebruik van de computer, de diverse software en de 21ste vaardigheden. ESIS is de naam van het
leerlingvolgsysteem. Dit webbased programma is door iedere leerkracht ook vanuit huis te
benaderen.

3.1.7 Organisatie en beleid binnen de school
School- en klassenorganisatie
Onze school telt op 1 oktober 2015 ongeveer 350 kinderen. Op 1 oktober 2016 zijn dit er naar
verwachting 340. Dat heeft gevolgen voor de klassenverdeling. In 2015-2016 starten we met 15
groepen. Uitgezonderd de groep 6 ijn alle andere groepen dubbel. In de loop van het jaar zal er een
instroom groep gevormd worden.
De groei van de school heeft gevolgen gehad voor de ruimte. Op dit moment hebben we lokalen
gehuurd van de Holtink.
Jaarlijks vindt in januari de aanmelding plaats voor het nieuwe schooljaar. Afhankelijk van deze
aanmelding, het moment van instromen en de actuele groepsindeling, wordt door de directie aan
het team een voorstel van de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar gedaan. Uitgaande van de
mogelijkheden streven we ernaar geen combinatiegroepen te maken.
Klassenmanagement
Convergente differentiatie: vanuit onze visie op het didactisch handelen, kijken we bij de aanschaf
van nieuwe methodes expliciet naar de differentiatiemogelijkheden in leerstof en werkwijze die de
methode biedt. Zowel groepsinstructie als de mogelijkheid tot zelfstandig werken zijn daarbij voor
ons belangrijke zaken. Bovendien moeten de methodes voldoen aan de kerndoelen.
Kinderen die na de klassikale instructie nog extra aandacht en uitleg nodig hebben kunnen dit krijgen
aan de instructietafel. Hierbij richt de groepsleerkracht zich heel specifiek op die kinderen die extra
hulp nodig hebben. Anderzijds is onze zorg ook gericht op het aanbod voor de meerbegaafde
leerling. We hanteren de uitgangspunten die we vastgelegd hebben in een aantal “BAS
documenten”. Zie hiervoor onze website.
Toelating, verwijzing en verwijdering
De procedure m.b.t. toelating, verwijzing en verwijdering is bovenschools geregeld. (Zie schoolgids)
Taakbeleid
De opzet van het taakbeleid is bovenschools vastgesteld. Iedere individuele school kan zelf accenten
aanbrengen en taken toevoegen. In de functioneringsgesprekken komen wensen, mogelijkheden en
uitvoering van taken uit het eigen schoolspecifieke taakbeleid aan de orde.
Communicatie
Onze school vindt goede communicatielijnen met alle betrokkenen buitengewoon belangrijk.
Maandelijks vinden er teamvergaderingen en bouwvergaderingen plaats. De directie is ook
maandelijks vertegenwoordigd in de vergadering van de ouderraad. Ook bij de vergaderingen van de
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MR is iedere keer iemand van de directie als adviseur het eerste uur aanwezig. Via de maandelijkse
nieuwsbrief, de “belevenissen” en het onderwijskundig nieuws worden ouders geïnformeerd over
allerlei zaken de school betreffende. Tevens wordt geattendeerd op de website van de school waar
ook allerlei informatie is te lezen en te bekijken. Jaarlijks worden de schoolgids, het zorgplan en de
informatiekalender herschreven en bij de ouders bekend gemaakt. Tevens zijn er informatieavonden
aan het begin van ieder schooljaar, individuele 10 minuten gesprekken met ouders n.a.v. de
rapporten en intake gesprekken voor ouders van nieuwe leerlingen. Periodiek wordt de mening van
de ouders geïnventariseerd d.m.v. een enquête. Dit is bovenschools vastgesteld. Ouders hebben
zitting in de medezeggenschapsraad, het schoolforum of de oudervereniging. Contacten met veel
externe partners is grotendeels op bovenschools niveau vastgesteld. Dit is in het bestuurscommunicatieplan vastgesteld.
Dienstverlening
Overblijfregeling
Onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur c.q. de directie van de school, is de organisatie
van het overblijven overgedragen aan een werkgroep van ouders. Kinderen kunnen door hun ouders
worden aangemeld bij een van de contactpersonen. Door middel van contante betaling kunnen
ouders/ kinderen gebruik maken van deze regeling. Iedere ouder die zijn kind opgeeft om over te
blijven krijgt het overblijfreglement. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften kunnen ouders
opgeleid worden om als overblijfouder te kunnen werken.
Voor, tussen en naschoolse opvang
Op bovenschools niveau is afgesproken dat iedere school de makelaarsrol zal innemen t.a.v. deze
regeling. Dat wil zeggen dat iedere school in overleg met de algemeen directeur contact opneemt
met instanties die deze opvang kunnen verzorgen, informatie inwint en afspreekt dat zij ouders die
hiervoor belangstelling hebben, zullen doorverwijzen naar de betreffende instantie. Voor De
Rietslenke is dit de Stichting Kinderopvang West Twente (www.kinderopvangwesttwente.nl).
Ouderhulp
De school maakt op vele manieren dankbaar gebruik van de hulp van ouders. Elke groep heeft een
klassenouder. Daarnaast is een aantal ouders vertegenwoordigd in de oudervereniging, de
medezeggenschapsraad en het schoolforum. Op de site staan de taken van de geledingen
beschreven.
Schooladministratie en procedures
Ten aanzien van de schooladministratie en het leerlingvolgsysteem maakt onze school gebruik van
het programma ESIS. Dit computerprogramma is web-based en beveiligd via wachtwoorden.
Gegevens uit dit programma zijn uitwisselbaar bij verhuizing en/of verwijzing naar een andere
school. Ook de absentielijsten worden in dit programma opgeslagen.
Kerndoelen
De school gebruikt voor het bereiken van de kerndoelen de methoden zoals opgenomen in bijlage 2.
Burgerschapsvorming
Elk kind moet veilig naar school kunnen gaan. Het gaat hier om de veiligheid die de omgeving biedt
en waar het kind zelf, door zijn of haar gedrag, deel van uit maakt. Een goed pedagogisch klimaat is
van belang voor het welbevinden van de kinderen op De Rietslenke. Voor het behouden van een
goede leefomgeving gebruiken wij schoolregels, groepsregels en dossiervorming d.m.v. het
vastleggen van gesprekken met leerlingen en/of ouders. Belangrijk is en blijft de goede
communicatie met de ouders. Op school zijn de volgende documenten aanwezig: schoolreglement,
pestprotocol, ARBO-plan (fysieke veiligheid), protocol e-mail en internetgebruik, klachtenregeling,
registratiesysteem en een schoolveiligheidsplan (sociale veiligheid).
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In de klassen wordt gelet op gedrag en respect naar elkaar toe. In alle klassen staan de
maandelijkse gedragsregels vermeld en is het pestprotocol zichtbaar. Om oogcontact te
kunnen hebben met de kinderen willen we geen petten in de klas. Ook wordt het gebruik van
een mobiele telefoon of mp-3/4 speler niet toegestaan.
Onder ontoelaatbaar gedrag verstaan wij: fysiek of verbaal geweld, dreigen, vernielzucht en diefstal.
In ernstige gevallen, waarbij sprake is van schorsing of verwijdering van een kind, wordt de
leerplichtambtenaar en het bevoegd gezag op de hoogte gebracht. Dit gebeurt volgens de procedure
die beschreven staat in ons schoolreglement (schorsing en verwijdering van leerlingen).
Zie notitie burgerschapsvorming SKOT
In 2010 is het document ‘burgerschapskunde’ vastgesteld. Het is te vinden op de site.
Zorg en begeleiding
Binnen ons systeem van leerstofjaarklassen, streven we ernaar het onderwijs zo te organiseren, dat
er rekening gehouden wordt met de specifieke behoeften en mogelijkheden van elk kind. De
schoolgids, de BAS documenten en het zorgplan beschrijven op welke manier wij dit organiseren. De
Rietslenke biedt goed onderwijs, aandacht voor elke individuele leerling en voor zover mogelijk zorg
op maat. Hierbij denken we aan leerlingen die problemen hebben met de leerstof maar evenzeer aan
kinderen waarvoor de basis leerstof onvoldoende uitdaging biedt. Bij dit alles streven we een goede
sociaal emotionele ontwikkeling na. Voor leerlingen met een individuele leerweg gebruiken we het
formulier leerlingenzorg.
De ontwikkeling van kinderen wordt systematisch gevolgd door middel van:
 CITO leerlingvolgsysteem
 Methode gebonden toetsen
 De rapporten
 Dyslexie protocol en hoogbegaafdheid
 Leerlingvolgsysteem sociale- emotionele ontwikkeling: Eggo
 Groepsplannen
 Groeidocument
 CITO - eindtoets
 Registratieformulieren voor groep 1/2 Onderbouwd
 Intake gesprekken
 Overdracht Peuter speelzaal of kinderopvang
Om kwaliteit en continuïteit te waarborgen zijn er jaarlijks:
 10 of 11 teamvergaderingen
 6 bovenbouwvergaderingen
 6 onderbouwvergaderingen
 maandelijks overleg momenten (IB, RT, directie)
 2 groepsbesprekingen met leraren (IB – leraren; nov./mrt.)
 1 groepsoverdracht aan het einde van het schooljaar
 6 overlegmomenten met het schoolondersteuningsteam
En verder:
 collegiale consultatie voor zorgleerlingen (IB – leraren, SBO, Expertis, Expertise en
dienstenteam van het samenwerkingsverband))
 2 maal per jaar worden in een teamvergadering de CITO toetsresultaten besproken.
De rol van de IB-er en de leerkracht is van groot belang voor het bewaken van de kwaliteit
van de zorg aan de leerlingen. Voor een beschrijving van het zorgbeleid, de procedures en de
afspraken zie verder onze BAS documenten, het zorgplan en de schoolgids. U kunt ze vinden
op de site.
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3.1.8 Vakgebieden en tijdsbesteding
3.1.9 Kerndoelen
De school gebruikt voor het bereiken van de kerndoelen de methoden zoals opgenomen in bijlage 2

3.1.10 Burgerschapsvorming
Zie bijlage 3 notitie burgerschapsvorming SKOT

3.1.11 Zorg en begeleiding
Vanuit de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben wij een
schoolondersteuningsprofiel/zorgplan vastgesteld waarin wij als school beschrijven hoe wij inhoud
geven aan de zorg en begeleiding van onze leerlingen. Dit profiel is op school ter inzage aanwezig.

3.2 Personeel
De economische crisis heeft geleid tot een onzekere arbeidsmarkt. In die arbeidsmarkt kiezen meer
mensen voor een relatief zekere baan in het onderwijs. In het primair onderwijs is dit duidelijk te zien
in een daling van het aantal vacatures en een overschot aan personeel, zeker in onze regio. Het blijft
een uitdaging vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, mede gezien het feit dat er krimp van het
aantal leerlingen in aantocht is.
De nieuwe cao biedt meer ruimte voor het gesprek op de werkvloer, tussen werkgever en
lerarenteams. Schoolbesturen kunnen nu een HRM beleid vormgeven dat meer op hun situatie
toegesneden is. Onderwerpen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn professionalisering,
flexibeler omgaan met de maximale lessentaken, aanpak van de werkdruk en regeling duurzame
inzetbaarheid. Er ontstaat de komende jaren ruimte om afspraken te maken die passen bij de
individuele kwaliteiten en wensen van de werknemer. Daarbij wordt gestreefd naar een optimale
verdeling binnen het team en wordt aangesloten aansluiten bij de mogelijkheden en belangen van de
school en de leerling.
Er komen regeling waarbij alle werknemers in het PO uren krijgen om te besteden aan
professionalisering en duurzame inzetbaarheid, hierbij valt te denken aan tijd voor intervisie,
mobiliteit en coaching. Om de werkdruk aan te pakken stapt het onderwijs over op een 40-urige
werkweek en is het mogelijk nieuwe afspraken te maken over taken en taakverdeling.
Bovenstaande ontwikkelingen dwingen de SKOT er toe beleid te maken op diverse terreinen van het
arbeidsmarktbeleid zoals:
•
De verhouding man- vrouw binnen de SKOT en de scholen;
•
De vergrijzing van het personeelsbestand;
•
De krapte aan [mannelijke] directeuren;
•
Benoeming jonge leerkrachten, actieve benadering “high potentials”;
•
Taakbeleid;
•
Minimale benoemingsomvang;
•
Mobiliteit.

3.2.1 Uitwerking SKOT doelen en eigen schooldoelen
Uitwerking SKOT doelen vanuit strategisch beleidsplan en eigen schooldoelen voor de planperiode
zie meerjarenplanning hoofdstuk 4.

3.2.2 Beleid op hoofdlijnen
a) Uitgangspunten bij het opstellen van de formatie
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Voor de uitgangspunten van het formatiebeleid wordt verwezen naar de afspraken die hierover op
stichtingsniveau zijn gemaakt. Ten gevolge van de gesignaleerde terugloop van het aantal leerlingen
op stichtingsniveau, zullen ook de financiële middelen afnemen. Dit kan op deelterreinen vergaande
gevolgen hebben.
b) Uitgangspunten voor het taakbeleid
Voor de invulling van het taakbeleid is het uitgangspunt dat alle leerkrachten een gelijk aantal uren
maken voor de school, bepaald door hun werktijdfactor. Doordat de leerkrachten in de onderbouw
jaarlijks 880 lesuren maken en in de bovenbouw 1000, betekent dit dat de onderbouw leerkrachten
extra taakuren krijgen toebedeeld. Bij de toedeling van de taakuren gaan we uit van 45% van de
normjaartaak die gebruikt wordt voor niet-lesgebonden uren.
Voor de toedeling van de normjaartaak wordt gebruik gemaakt van het rekenmodel dat op
stichtingsniveau is vastgesteld. In dit model wordt rekening gehouden met specifieke
omstandigheden van individuele personeelsleden.
c) Nascholing
De school stelt de teamleden in staat nascholing te volgen op basis van de volgende uitgangspunten:
* Teamontwikkeling
Trainingen die het (boven)schools management nodig acht in het kader van de algemene personeelsschool- en /of teamontwikkeling worden gefaciliteerd in tijd en geld en alle teamleden worden,
ongeacht hun werktijdfactor en werkdagen, geacht hieraan deel te nemen.
* Individuele ontwikkeling
Individuele professionalisering wordt gefaciliteerd in tijd en geld voor zover deze plaatsvindt op basis
van de koppeling met de ontwikkelingsdoelstellingen van de school of die van het teamlid, mits deze
is opgenomen in het persoonlijke ontwikkelingsplan. Indien de budgettaire middelen niet toereikend
zijn, prevaleert de facilitering van de teamontwikkeling boven die van het individu.
d) ARBO-beleid
Vierjaarlijks wordt een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) gehouden, waaruit een actieplan
wordt opgesteld. Dit wordt besproken met de MR en de Ouderraad. De te ondernemen activiteiten
worden opgenomen in het jaarplan van de school.

3.3 Communicatie
De positionering van scholen wordt steeds belangrijker en ook wordt de concurrentie tussen de
scholen groter. De aantrekkingskracht van nieuwe leerlingen en gezinnen op een school heeft alles te
maken met hoe men over de school denkt. Sfeer en imago en bekendheid zijn belangrijk. Ook de
communicatie van school naar de ouders en kinderen die de school al bezoeken is van belang. Hierbij
zijn ook nieuwe media bij uitstek geschikt om goede communicatie te bevorderen.

Visie
De komende jaren loopt het leerlingenaantal in de regio terug. Ondanks deze tendens laten de
prognoses van onze school nog een lichte stijging zien. Zoals gezegd streven we ernaar jaarlijks (licht)
te groeien naar of stabiel te blijven op 340 leerlingen op 1 oktober 2015.
Een manier om meer leerlingen aan onze school te blijven binden, c.q. op onze school te krijgen, is
het naar buiten brengen van onze onderwijskwaliteiten. Verder is goede, duidelijke en open
communicatie naar ouders bij uitstek geschikt om jezelf te profileren. “Klant”gericht werken en
marketing zijn niet langer beladen woorden uit de commerciële wereld, maar een middel om onze
school verder op de kaart te zetten. Iedereen moet zich realiseren dat leerlingen voor inkomsten
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zorgen. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid daarvoor tonen. Een goede relatie met de ouders
houden en verder uitbreiden, is bij uitstek de manier om boodschappen over te brengen. De huidige
tijdgeest brengt met zich mee dat de website een steeds belangrijker medium wordt. Ook de
plaatselijke media kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
Doelen
 De website is in 2010 vernieuwd en heeft een update nodig. We moeten ervoor zorgen dat
het die positieve uitstraling blijft houden.
 “Nieuwsbrieven, de belevenissen en het onderwijskundig nieuws” zijn documenten die in
belangrijke mate bijdragen aan een goede, duidelijke en open communicatie.
 De school moet “laagdrempelig” blijven. Ouders moeten met hun vragen naar school durven
komen. Ze moeten in alle redelijkheid te woord worden gestaan. Vanzelfsprekend binnen de
afspraken rondom de gedragsregels die voor iedereen gelden. (De leerkracht is voor alles wat
het kind aangaat de eerst aangesprokene).
 De groei van het aantal leerlingen heeft tot gevolg dat we extra lokalen nodig hebben. De
uitbreiding willen we realiseren in hetzelfde gebouw als waar de school zich bevindt; “De
Holtink”.
 Het gebouw, de lokalen, de centrale ruimtes, de bergingen en het schoolplein moeten netjes,
opgeruimd, fris, vernieuwend en uitdagend zijn.
 We willen een goede verhouding met de leden van de oudervereniging, de
medezeggenschapsraad en het schoolforum behouden.
 De directie zorgt ervoor toegankelijk te zijn voor ouders en kinderen.
 Aanpassen van ons logo.
Beleid op hoofdlijnen
Regelmatig komt marketing aan de orde. Een actieve uitstraling hebben in het maatschappelijk
gebeuren is een van de middelen om betrokkenheid te tonen en de uitstraling van de school te
verhogen.

3.3.1 SKOT doelen en eigen schooldoelen
Uitwerking SKOT doelen vanuit strategisch beleidsplan en eigen schooldoelen voor de planperiode
zie meerjarenplanning hoofdstuk 4.

3.3.2 Beleid op hoofdlijnen
Onze school vindt goede communicatielijnen met alle betrokkenen buitengewoon belangrijk.
Maandelijks vinden er teamvergaderingen, werkbesprekingen(onderwijsinhoudelijk) en
bouwvergaderingen plaats. De directie is ook vertegenwoordigd in de vergadering van de Ouderraad
en is als adviseur het eerste uur aanwezig bij vergaderingen van de Medezeggenschapsraad.
Middels de maandelijkse nieuwsbrief worden ouders geïnformeerd over schoolse zaken en
activiteiten. Op onze website www.rietslenke.nl is actueel nieuws en naslagwerken als de
schoolgids en informatiegids te vinden.
Jaarlijks wordt een schoolkalender samengesteld en op de website gezet. Deze wordt regelmatig
aangevuld met nieuwe activiteiten.
In het begin van het schooljaar organiseren wij informatieavonden, waar ouders worden
geïnformeerd over de werkwijze in de verschillende groepen. In november voeren wij met alle
ouders een voortgangsgesprek over de vorderingen van kun kind(eren). Daarnaast zijn er na elk
rapport 10 minuten gesprekken waarin wij ouders informeren over de ontwikkeling van hun
kind(eren).
In de tussenliggende periode kunnen ouders uitgenodigd worden voor een gesprek of kunnen ouders
zelf een gesprek aanvragen.
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3.4 Identiteit
In het strategisch beleidsplan van de SKOT 2015 -2019 staat een beschrijving van de open gastvrije
katholieke school. (zie www.skot.nl ). De Rietslenke onderschrijft deze gedachte, wij willen die open
katholieke school zijn, die midden is de samenleving staat.
Daarnaast neemt, door de toenemende ontkerkelijking, de betekenis van de kerk als levende
gemeenschap af maar het verlangen van mensen naar gemeenschapsoriëntatie en gedeelde normen
en waarden is onveranderd. In de visie van onze stichting wordt gesproken over het bezielde verband
waar ouders naar op zoek zijn en de rol die onze school en alle scholen van SKOT hierin kunnen en
willen spelen.
Onze school wil een rol spelen in het tegemoet komen aan deze behoeften. We spelen in op deze
kansen en verwachtingen door onze school een bezield verband te laten zijn, waardoor de school
beantwoorden aan een verlangen naar een dergelijke gemeenschap, juist omdat deze buiten de
school niet vanzelfsprekend meer voorhanden is.
Wij willen hiermee bereiken dat méér mensen, met of zonder gezindte, voor onze school kiezen
vanwege onze katholieke identiteit. Onze school biedt een plek voor leerlingen, ouders en
leerkrachten waarin zij zich, vanuit de katholieke identiteit, volgens het motto van onze stichting
samen verantwoord ontwikkelen.

3.4.1 SKOT doelen en eigen schooldoelen
Uitwerking SKOT doelen vanuit strategisch beleidsplan en eigen schooldoelen voor de planperiode
zie meerjarenplanning hoofdstuk 4.
Visie
Onze school biedt een plek voor leerlingen, ouders en leerkrachten waarin zij zich, volgens het motto
van onze Stichting, samen verantwoord ontwikkelen, vanuit de katholieke identiteit.
Doel
De school geeft invulling aan het beeld van de gastvrije katholieke basisschool. De school besteedt de
komende planperiode tenminste één keer per jaar een middag aan de identiteit van de school en aan
welk verhaal zij wil vertellen.

3.4.2 Beleid op hoofdlijnen
Beleid op hoofdlijnen
De Rietslenke organiseert per jaar een bijeenkomst binnen de aanleiding en context zoals boven
beschreven volgens onderstaande thematische planning. Hierbij kan een externe deskundige
gevraagd worden om mee inhoud te geven aan deze middag.
In de periode van 2011-2015 staan de volgende thema’s centraal:
-Waar het om gaat onze uitstraling naar buiten;
-Op het terrein van levensbeschouwing religie en geloof (dienstbaarheid);
-Als het gaat om rituele momenten (vieringen);
-Met betrekking tot onze wijze van omgaan met elkaar (waarden en normen).
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3.5 Financiën
Het scheppen van een gezonde financiële basis en is een goede voorwaarden voor een optimaal
onderwijsproces.
Uitgangspunt voor de verdeling van gelden is:
1.
de solidariteitsgedachte; vanuit het principe dat er meerdere scholen zijn binnen het bestuur
die wij trachten gelijk te behandelen,
2.

de continuïteitsgedachte; vanuit het principe dat beleid een proces is en dat ingezette
onderwijskundige vernieuwingen langer tijd nodig hebben dan een schooljaar,

3.

de effectiviteitgedachte; gezamenlijk maken wij afspraken welke gelden zo effectief en
efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet,

4.

de kwaliteitsgedachte; onderwijs moet steeds verbeteren: een schoolteam kan maar met een
heel beperkt aantal onderwerpen per jaar bezig zijn, meerdere teams kunnen meerdere
onderwerpen tegelijkertijd uitvoeren en overdraagbaar maken aan elkaar. Samen staan we
sterk in het belang van goed onderwijs voor de aan onze zorg toevertrouwde leerlingen.

3.5.1 SKOT doelen en eigen schooldoelen
Onze doel is het in standhouden en/of opbouwen van een financiële positie, waarmee de continuïteit
van de school kan worden gewaarborgd.
De school heeft een begroting en een meerjaren investeringsbegroting. Deze vormen het
uitgangspunt voor de te voeren financiële huishouding. Binnen deze begrotingen is de directeur vrij
in het doen van uitgaven en investeringen.

3.5.2. Beleid op hoofdlijnen
Binnen het SKOT wordt jaarlijks een financieel beleidsplan met daarin de begroting met daarin de
meerjarenbegroting opgeteld. Dit vormt het uitgangspunt voor de schoolbegroting. Door het bestuur
wordt middels een managementrapportage de financiële ontwikkeling van de school gevolgd.
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4. OPERATIONEEL DEEL
Binnen de school is voortdurend aandacht voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
De directie zorgt ervoor dat ieder leerkracht:
•
•
•
•

De goede dingen goed doet;
Verder kijkt dan de eigen groep;
Inzicht heeft van sterktes en zwaktes van zichzelf en van de school;
Concrete aanknopingspunten vindt voor verbetering van het onderwijs.

Het team richt zich gezamenlijk op verbeter- en veranderdoelen.
Voor De Rietslenke is kwaliteit de mate waarin school erin slaagt de doelen te bereiken naar
tevredenheid van het team, de ouders, leerlingen, het bestuur en de overheid.
Vijf aspecten spelen een rol bij het ontwikkelen van de kwaliteit in relatie tot onze visie, missie en
doelen:
1.
2.
3.
4.
5.

Doen we de goede dingen?
Doen we de dingen goed?
Hoe weten/meten we dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat doen we met die wetenschap?

Voor onze school betekent dit concreet dat we gebruik maken van toetsinstrumenten, kijkwijzers,
maar ook een cyclische aanpak (PDCA) van de doelen voor de komende planperiode hanteren.
Cyclisch werken aan kwaliteit betekent:
•
•
•
•

Plan: Vaststellen van de doelen van de school en haar medewerkers (Jaarplan);
Do: De doelen in de praktijk realiseren (uitvoeren);
Check: Controleren of de doelen in voldoende mate gerealiseerd zijn (evaluatie);
Act: Wat goed gaat vasthouden en verbeteringen realiseren (Opstellen van nieuwe doelen in
het volgende jaarplan).

In de meerjarenplanning 2015-2019 (zie bijlage 4) wordt beschreven welke doelen we in deze
planperiode willen bereiken.
Vervolgens wordt voor elk schooljaar een jaarplan opgesteld. Het jaarplan 2015-2016 is opgenomen
in dit schoolplan. De jaarplannen van de volgende schooljaren worden opgenomen in de schoolgids
van het betreffende schooljaar.
Het jaarplan wordt opgesteld aan de hand van de meerjarenplanning en op basis van de evaluatie
van het jaarplan van het voorafgaande schooljaar. Daarnaast kunnen doelen worden opgenomen die
voortkomen uit landelijke ontwikkelingen, waar wij op dit moment nog geen zicht op hebben.
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Bijlage 1: Kwaliteitsmonitoring
We hanteren de volgende instrumenten om kwaliteit te bewaken:
Overzicht instrumenten externe en
interne evaluatie

Aandachtsgebied

Frequentie

Jaarevaluatie onderwijskundige
ontwikkelingen n.a.v. schoolplan
(Jaarplan, jaarevaluatie, zorgplan,
schoolgids, gesprekkencyclus)

Beleidsvoornemens
Voortgang
ontwikkelingen

Jaarevaluatie/ aandachtspunten
nieuwe schooljaar
schoolniveau

1 x per jaar

Onderzoek uitstroomcijfers
Rapportages inspectie

Outputinformatie
PKO, KO

Eindresultaten
Toetsing vastgestelde
indicatoren
Welbevinden
personeel
Cognitieve
ontwikkeling /
onderwijsinhoudelijk

1x per jaar
Doorlopend

Tevredenheidonderzoek personeel Beekveld en Terpstra
Kwaliteitsmeter
CITO analyse
Opbrengsten van het
onderwijs
Periodiek medisch onderzoek
RI&E
Jaarverslag ARBO dienst
Controle speelpleinen
Controle speelzalen
NEN 3140 elektrische installaties
Raet verzuimmanager
Arbeidsomstandigheden spreekuur
BHV
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1 x per 4 jaar
2 x per jaar

1 x per 4 jaar
1 x per 4 jaar
1 x per 4 jaar
maandelijks
1 x per jaar
1 x per 4 jaar
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
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Bijlage 2: Gebruikte methoden De Rietslenke
Voor de kleuters.
In de groepen 1 en 2 maken we gebruik van de methode Onderbouwd. Aangevuld met o.a. materiaal
van schatkist.
In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met:
Taal
Groep 3: met de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen (2e maan versie) komen alle aspecten van de
taal leesontwikkeling aan bod met extra aandacht voor de woordenschat en goede mogelijkheden
voor differentiatie.
Groep 4 t/m 8: hier wordt gewerkt met de nieuwste versie van de methode Taal Actief. Die bestaat
uit een taallijn, spellinglijn en een woordenschatlijn.
Rekenen
Groep 1 t/m 8: hier wordt gebruik gemaakt van de methode Wereld in getallen
Technisch Lezen
In groep 4 hanteren we voor technisch lezen de methode “lekker lezen”
In groep 5 en 6 hanteren we voor technisch lezen de methode Leestheater (Malmberg). “Leestheater
en lekker lezen” dienen ter ondersteuning van het door ons gebruikte dyslexieprotocol.
Begrijpend en studerend lezen
In groep 4 t/m 8 gebruiken we hiervoor de nieuwste methode Tekstverwerken ( Malmberg).
Daarnaast gebruiken we in diverse groepen de methode “Nieuwsbegrip”.
Schrijven
We hanteren hiervoor de methode Schrijven in de basisschool met een doorgaande leerlijn technisch
schrijven in lopend schrift voor de groepen 3 t/m 8. In de groepen 1 en 2 worden allerlei
voorbereidende schrijfoefeningen gedaan.
Wereld oriënterende vakken
Bij de kleuters wordt gewerkt vanuit thema’s al dan niet aangegeven door Onderbouwd en Schatkist
De groepen 3 en 4 volgen de lessen en het daarbij behorende programma van de tv – serie “Huisje –
Boompje – Beestje”.
In de groepen 5 t/m 8 werken we per kennisgebied met verschillende methodes.
Geschiedenis:
Wijzer groep 5 t/m 8
Aardrijkskunde:
Argus Clougroep 5 t/m 8
Natuuronderwijs: Leefwereld (oude versie) groep 5 t/m 8 en Nieuws uit de natuur.
Godsdienst onderwijs
Uitgangspunt hierbij is het gebruik van de methode Trefwoord (ervaringscatechese) in de groepen 1
t/m 8. Daarnaast krijgen ook de kerkelijke feestdagen en de samenwerking met de parochie de
nodige aandacht ( o.a. 1e Communie en Vormsel)
Expressieactiviteiten:
Tekenen, muziek, handvaardigheid, dramatische expressie, techniek
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Hierbij maken wij gebruik van de methode “Moet je doen”, “Top ondernemers” en aanvullend
materiaal “100 tekenopdrachten, 1000 tekendictees”.
Engels
Voor de groepen 5 t/m 8 gebruiken we voor het vak Engels de methode Just do it.
Verkeer
Voor verkeer gebruiken we de methode “Klaar over”. Ook nemen we in groep 8 deel aan het
landelijke praktisch en theoretisch verkeersexamen.
Gymnastiek
Voor gymnastiek gebruiken we de methode “Bewegen Samen Regelen”.
Cultuur
Al onze afspraken omtrent dit gebied zijn vastgelegd in ons cultuurplan. Jaarlijks wordt dit door de
cultuurcoördinator herschreven (zie de website).
Burgerschapskunde
Op school zijn de afspraken rondom burgerschapskunde vastgelegd in een document (zie website).
Hieronder staat in de meerjarenplanning beschreven welke methode op welk moment vervangen
wordt. Binnen het gebruik van iedere methode vertoont het leerstofaanbod samenhang en is het
afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Bij de aanschaf van nieuwe methodes wordt
rekening gehouden met de referentieniveaus die door de overheid zijn vastgesteld.
Bij dit alles wordt gebruik gemaakt van diverse software programma’s die kinderen in staat stelt om
op hun eigen niveau kennis op te doen. Dit ter ondersteuning en aanvulling van de hierboven
omschreven methodes.
Bovenstaande methodes kenmerken zich doordat zij allen voldoen aan de kerndoelen, in werkwijze en
aanbod rekening houden met het verschil in leerlingen (adaptief) en gebruik maken van software en
bijbehorend leerlingvolgsysteem.

Schoolondernemingsplan 2015-2019
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Bijlage 3: Instemming met en vaststelling van het schoolondernemingsplan
Dit schoolplan is tot stand gekomen in samenspraak met het team, opgesteld door HMB
Nijenhuis(directeur van basisschool De Rietslenke). Het is besproken en ter goedkeuring voorgelegd
aan de MR. Tevens is het besproken met en goedgekeurd door het bestuur de Stichting Katholiek
Onderwijs Twenterand, de heer RJM Benneker.
Directeur De Rietslenke: HMB Nijenhuis
Handtekening:
Nijverdal, juli 2015
Verklaring
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het
schoolplan 2015-2019.

Voorzitter: De heer B. Broekmate

Handtekening
Secretaris: Mevrouw J. Altena
Handtekening:

Nijverdal, juli 2015
Verklaring
Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het schoolplan 2015 – 2019 vastgesteld.
Namens het bevoegd gezag.
Het bestuur: Dhr. Benneker
Handtekening:

Schoolondernemingsplan 2015-2019
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Meerjarenplanning 2015-2019

Onderwijs
Opdracht doel van Strategisch beleidsplan SKOT 2015 – 2019
Op alle SKOT-scholen wordt op schoolniveau bepaald welke 21ste eeuwse vaardigheden in de
planperiode 2015-2019 (verder) ontwikkeld worden. Om leraren te stimuleren is ondersteuning
belangrijk. Daarom moet op schoolniveau bij de uitwerking van de schooldoelen specifieke
aandacht geschonken worden aan:
•
curriculaire uitwerking
•
wijze van toetsing
•
professionalisering van de leerkracht
Op het gebied van professionalisering en op terreinen waar schaalgrootte voordeel is te
behalen kan er door de scholen samen worden opgetrokken.

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

x

x

x

Concrete uitwerking op schoolniveau:
ste
Lopende deze planperiode gaan we ons op de Rietslenke oriënteren op de 21 eeuwse
vaardigheden. Dit betekent in het eerste jaar dat we ons gaan verdiepen in de mogelijkheden
en deze in de jaren daarna verder uitwerken. Erg belangrijk hierbij is dat we het team er
uitgebreid bij betrekken en ook in staat stellen zich te professionaliseren.
Opdracht doel van Strategisch beleidsplan SKOT 2015 – 2019
De school formuleert met welk doel zij ICT wil gaan inzetten in de school en hoe zij inhoud
geeft aan het bereiken van deze doelen. Daarnaast formuleert zij einddoelen voor de kinderen
die bereikt moeten zijn aan het einde van hun basisschoolloopbaan.
Concrete uitwerking op schoolniveau:
Het ICT beleidsplan wat in het eerste jaar van deze planperiode opnieuw wordt vastgesteld zal
richting geven aan de minimum einddoelen die onze kinderen bereikt moeten hebben. De
scholing van de leerkrachten zal hierop anticiperen.
Opdracht doel van Strategisch beleidsplan SKOT 2015 – 2019
Scholen ontwikkelen in de schoolplan periode 2015-2019 beleid over de wijze waarop zij
mobiele devices in willen zetten ten diensten van het onderwijsproces en de ontwikkeling van
de leerlingen. In 2019 gebruiken alle scholen in de onder- midden- en bovenbouw dagelijks,
structureel mobiel devices in het lesprogramma.

x

x

x

x

Concrete uitwerking op schoolniveau:
Eind schooljaar 2014-2015 is er een keuze gemaakt m.b.t. de devices die we de komende jaren
gaan gebruiken. Afhankelijk van de keuze wordt er een plan opgesteld m.b.t. de invoering.
Opdracht doel van Strategisch beleidsplan SKOT 2015 – 2019
Op alle scholen krijgt de verdere uitwerking van HGW/OGW en borging van de HGW principes
een vervolg. In de schoolpannen wordt het beleid op dit gebied verder uitgewerkt en staat
beschreven welke kwaliteitsverbetering en welke opbrengsten de school wil bereiken in 2019.

x

x

x

x

Concrete uitwerking op schoolniveau:
De afgelopen vier jaar hebben we ons geschoold op het gebied van HGW in combinatie met de
zorgstructuur en begrijpend lezen. De komende vier jaar willen we gebruiken voor de borging.
Overige doelen op schoolniveau (onderwijs)

Personeel
Opdracht doel van Strategisch beleidsplan SKOT 2015 – 2019
Alle scholen gebruiken in 2019 dagelijks digitaal leermateriaal in het primaire proces en leraren
hebben daarvoor voldoende vaardigheden die zijn omschreven en een SKOT richtlijn ”Wat
mogen we aan ICT kwaliteiten van leerkrachten, directies, IB-ers en IC-ers verwachten?”
Concrete uitwerking op schoolniveau:
Het team krijgt de gelegenheid zich deze planperiode de ICT-vaardigheden te ontwikkelen.
We volgend de richtlijnen van SKOT.
Opdracht doel van Strategisch beleidsplan SKOT 2015 – 2019
Elke school brengt in beeld welke de sterke kwaliteiten en competenties van het team / de
teamleden zijn en welke kwaliteiten en competenties van het team / de teamleden ontwikkeld
moeten worden om het onderwijskundig beleid en kwaliteitsverbetering van het onderwijs te
realiseren. Hierbij zij de beleidsvoornemens van het schoolplan 2015-2019 leidend.
Concrete uitwerking op schoolniveau:
Middels het School Ondersteuningsplan brengen wij onze kwaliteiten en competenties in beeld.
Daar worden onze ambities meegenomen. In het activiteitenplan worden de stappen
weergegeven.
Opdracht doel van Strategisch beleidsplan SKOT 2015 – 2019
Er wordt op schoolniveau [leraren] en op bestuursniveau[directeuren]scholing gevolgd die
kwaliteitsverbetering van de scholen en de stichting oplevert. Waar mogelijk worden

x

x

x

x

x

x
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opleidingen [eventueel in samenwerking binnen het SWV 23-01 of het Convent] zoveel mogelijk
door de SKOT en de scholen zelf georganiseerd. Door te leren van elkaar wordt er een
stimulans gegeven aan de lerende organisaties die de scholen en de SKOT willen zijn.
Concrete uitwerking op schoolniveau:
Het aanbod van de scholing wordt elk jaar in het team besproken en met de individuele
teamleden tijdens de functioneringsgesprekken/popgesprekken.
Opdracht doel van Strategisch beleidsplan SKOT 2015 – 2019
De scholen zetten maximaal in op kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de kwaliteit van de
leraar om zorg te kunnen bieden aan de leerlingen die voorheen lichte of zwaardere zorg nodig
hadden.
Daarnaast heeft de school zicht op de zorgbehoefte van de zorgleerlingen en kan een
onderbouwd voorstel doen voor extra zorgmiddelen die beschikbaar blijven. Er worden
afspraken gemaakt over de inzet van de zorgmiddelen op SKOT en schoolniveau.
Concrete uitwerking op schoolniveau:
Door gebruik te maken van de scholingsmogelijkheden zetten wij deze planperiode
deskundigheidsbevordering in om de kwaliteit van ons onderwijs aan te passen aan eisen van
passend onderwijs. In het scholingsplan wordt hier jaarlijks invulling aan gegeven.
Overige doelen op schoolniveau (personeel)
Opdracht doel van Strategisch beleidsplan SKOT 2015 – 2019
Op schoolniveau wordt per jaar de inzet van de duurzame inzetbaarheidsregeling besproken
met elk personeelslid. De uitkomsten van de inventarisatie worden gebruikt om invulling geven
aan de mogelijkheid die de duurzame inzetbaarheidsregeling biedt bijvoorbeeld om mobiliteit te
bevorderen.

x

x

x

x

x

x

x

x

Concrete uitwerking op schoolniveau:
In gesprekken met medewerkers wordt de inzet van duurzame inzetbaarheid jaarlijks
vastgelegd in het taakbeleid.
Communicatie
Opdracht doel van Strategisch beleidsplan SKOT 2015 – 2019
Het optimaliseren van de samenwerking tussen de scholen en externe partijen die bij zorg
rondom kinderen en gezinnen de scholen in komen. Dit met als doel dat er maximaal
tegemoet kan worden gekomen kan de zorgvraag / hulpvraag die een leerling heeft. Zowel op
het gebied van de onderwijskundige ontwikkeling als op het gebied sociaal-emotionele- en
pedagogisch ontwikkeling. Daarbij moet er helderheid zijn over welke verantwoordelijkheden er

x

x
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bij de diverse partijen liggen.
Concrete uitwerking op schoolniveau:
Deze planperiode staat in het teken van de nieuwe zorgstructuur en de samenwerking met
externe partijen zoals gemeente, SMW, JGD, SBO, SO, voorschoolse trajecten en VO etc.
Jaarlijks zullen we deze samenwerking evalueren en indien nodig bijstellen.
Overige doelen op schoolniveau (communicatie):

x

De komende vier jaar willen we de bereikbaarheid van school vergroten, onze website
optimaliseren en aandacht besteden aan het communiceren met ouders en kinderen etc.
Op schoolniveau zijn we op meerdere terreinen bezig om ons onderwijs vorm te geven, zodat
we optimaal gebruik maken van de talenten van onze kinderen. De doelen die we ons hierbij
gesteld hebben, worden in de jaarplannen meegenomen.

Identiteit
Opdracht doel van Strategisch beleidsplan SKOT 2015 – 2019
De scholen leggen in het schoolplan 2015-2019 vast hoe zij jaarlijks invulling geven aan hun
katholieke identiteit.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Concrete uitwerking op schoolniveau:
Jaarlijks staat identiteit op de schoolagenda. De methode Trefwoord is voor ons leidinggevend.
Overige doelen op schoolniveau (identiteit):

Financiën
Concrete uitwerking op schoolniveau:
Jaarlijks maken we als school een begroting en leggen die ter goedkeuring voor aan het
bestuur en de MR. De doelen die we ons gesteld hebben zijn richtlijn voor onze begroting.
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Uitwerking tactische doelen 2015-2019
School:
Periode:
Versie:
Datum:

De Rietslenke
Schooljaar 2015-2019
1
Ingaand: Augustus 2015

Beleidsterrein:

Onderwijs
Personeel
Communicatie / marketing
Identiteit
Materieel / financieel

2015-2019
Doel (specifiek formuleren) Activiteiten
(concreet
formuleren) en
tijdsplanning
SMART:
Onderwijs
Doel 1

SPECIFIEK
Alle leerkrachten hebben
kennisgemaakt met HGW
en laten zien middels
groepsplannen,
leerlingbesprekingen,
groepsbesprekingen dat ze
aspecten van
handelingsgericht werken
beheersen en uitvoeren.
Vanaf 2015 gaan we bezig
met het maken van
groepsplannen gedrag
(Kinderen met een

Wie (wie voert uit, wie
organiseert en wie
controleert)

Inzet middelen ( welke
consequenties heeft het in
organisatorisch opzicht wat kost
het aan tijd per persoon, wat kost
het aan geld op welke post)
SPECIFIEK / TIJD
ACCEPTABEL/REALISTISCH ACCEPTABEL/ REALISTISCH
2015-2016 borging De directie en ib-ers zorgen De directie zorgt ervoor dat
van de teamscholing ervoor dat vergaderingen
nascholingsgeld ter beschikking
HGW.
met dit onderwerp gepland wordt gesteld.
Bespreken en
worden.
De bijeenkomsten vinden plaats
evalueren van de
Klassenbezoeken door
tijdens reguliere vergaderingen of
consequenties die
directie en bij elkaar staan studiedagen.
HGW in de praktijk
vanaf 2015 in het teken van
heeft.
HGW

Evaluatie van de
opbrengsten (Hoe
meet je als je het
doel hebt bereikt en
wanneer)
MEETBAAR
In documenten
worden afspraken
vastgelegd.
Tijdens
klassenbezoeken
vindt “controle”
plaats en wordt
besproken hoe de
groepsplannen
functioneren.
Tijdens
teamvergaderingen
worden ervaringen
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Doel 1 A

Doel 2

Doel 3

Doel 4

individuele leerweg
uitgezonderd. Voor hen
hebben we het
groeiformulier en wordt er
indien nodig een OPP
gemaakt.
In de groepen 1 en 2 wordt Tijdens de
de implementatie van
onderbouwonderbouwd vervolgd
vergaderingen komt
dit uitgebreid aan
bod
Opbrengst gericht werken. Jaarlijks worden 2 x
We willen dat in 2016
de methode
minimaal 50 % van de
ongebonden CITO
kinderen CITO A/B scoort, toetsen besproken.
en 10 % mag D/E scoren op De
het gebied van rekenen,
vaardigheidsscores
begrijpend lezen, technisch en vaardigheidsgroei
lezen en spelling.
van alle leerlingen
De kinderen met een eigen wordt geanalyseerd.
leerweg zijn hier
vanzelfsprekend van
uitgezonderd.
Versterking van het
Een aantal
leerstofaanbod voor
leerkrachten gaat in
meerbegaafde kinderen
2011 de methode
“pittige plus torens”
bekijken.
Actueel houden van het
In de meerjarenonderwijsaanbod, van de
begroting staat de
onderwijsmethoden /
investering voor de
materialen voor groep 1
komende 4 jaar
t/m 8
beschreven.

uitgewisseld.

Afspraken worden
vastgelegd in de notulen

Tijdens de groepsbesprekingen
worden de vordering besproken

Analyses van de
resultaten worden
door de leerkrachten
en IB-er gemaakt.

Leerkrachten zorgen ervoor
dat toetsen volgens de data
in de toetskalender worden
afgenomen. De Ib-ers en
directie zorgen ervoor dat
het punt 2 x geagendeerd
wordt.
De directie zorgt voor de
uitdraai en bewaart de
schoolresultaten.

Tijdens de onderbouw en de
bovenbouwvergaderingen
worden de uitkomsten
besproken.
Er hoeft geen geld voor
vrijgemaakt te worden.

In ESIS (ons
leerlingvolgsysteem)
zijn goede
overzichten te
vinden.
Daar is ook de norm
te vinden die de
inspectie hanteert.

De adjunct directeur
coördineert in
samenspraak met enkele
ander leerkrachten.

Aanschafkosten € 6000,=.
Het is eenvoudig vast
(Enkele) leerkrachten moeten zich te stellen of het
erin verdiepen.
aangeschaft is.

De directie stelt jaarlijks in
het jaarplan vast waarin
geïnvesteerd wordt.

De kosten staan vermeld in de
meerjarenbegroting.

In het jaarverslag
wordt beschreven of
de verwachte
onderwijsmethoden
/ materialen zijn
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Doel 5

Het bespreken en invoeren
van een ICT beleidsplan wat
voortvloeit uit het BITplan
van het bestuur

2015-2019 is het BIT
paln van het bstuur
leidend voor ons ICTplan.

Personeel
Doel 1:

De teamscholing is gericht
op handelingsgericht
werken. Individuele
scholing is, na overleg met
de directie, op vele
terreinen mogelijk.
De directeur gaat bij elke
leerkracht minimaal 1 x per
schooljaar op
klassenbezoek. De
leerkrachten gaan ook 1 x
per jaar bij elkaar op
klassenbezoek.

Zie onderwijs doel 1

Doel 2:

Doel 3:

De directie plant de
bezoeken in de
maand okt. of nov.
en geeft jaarlijks aan
waar naar gekeken
wordt. De adj. dir.
plant en coördineert
de bezoeken van de
leerkrachten bij
elkaar.
Door de groei van het
In het schooljaar
aantal leerlingen en de
2015-2016 krijgen
uitstroom van leerkrachten, we twee nieuwe

Twee leerkrachten hebben
een HBO+ cursus gevolgd.
De ICT leerkracht plant elk
schooljaar 2 a 3
bijeenkomsten waarin
allerhande zaken
besproken worden die met
de (moderne) ICT
ontwikkelingen te maken
hebben. Deze leerkracht
neemt deel aan het
bovenschools ICTnetwerk
het BIT
Zie onderwijs doel 1

In de meerjarenbegroting (ICT)
staat aangegeven waarin de
komende jaren geïnvesteerd
wordt op het gebied van ICT.
De ICT-er bewaakt het proces en
draagt zorg voor de uitvoering
van plannen in het ICT
beleidsplan.

Zie onderwijs doel 1

aangeschaft.
In het jaarverslag
wordt beschreven of
de geplande
uitvoering is
gerealiseerd.

Zie onderwijs doel 1

De directeur neemt de klas Per bezoek moet rekening
over als leerkrachten bij
gehouden worden met drie
elkaar gaan kijken in de klas kwartier excl. voor- en
nabespreken.

In het jaarverslag valt
te lezen of de
klassenbezoeken
plaats hebben
gevonden.

De directie en ib-ers
coördineren en vragen
leerkrachten nieuwe

We oriënteren ons in
het jaar 2015-2016
op de beoogde

Nieuwe leerkrachten worden in
ieder geval 1 jaar ontzien bij de
invulling van het taakbeleid.
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Communi
catie en
marketing
Doel 1:
(hoort ook
bij
onderwijs)

Doel 2:

Doel 3:

komen de komende vier
jaar nieuwe leerkrachten
ons team versterken. Zij
moeten goed begeleid
worden.

leerkrachten. Van
2016- 2019 stoppen
twee / drie
leerkrachten,
waaronder de intern
begeleider van de
bovenbouw en de
ICT-er.

collega’s wegwijs te maken.
We willen overgaan tot het
aanstellen van een
coördinator hiervoor.

De creatieve vakken
tekenen, dramatische
expressie, techniek,
handvaardigheid en muziek
worden aan de hand van
methodes gegeven. Aan
culturele activiteiten blijven
we (i.s.m. met de culturele
commissie) veel aandacht
besteden.
Betrokkenheid van alle
geledingen. De goede
contacten met het
schoolforum, de
oudervereniging en de
medezeggenschapsraad en
de laagdrempeligheid van
onze school moeten goed
blijven.

In 2015- 2016 gaan
we meedoen met
een pilot van de
provincie: Van stof
tot nadenken. We
krijgen voor de
komende jaren hier
extra materiaal voor

De cultuur coördinator, zet
op en bewaakt samen met
één van de leerkrachten
het proces.
Zij maakt jaarlijks een
cultuurplan en bewaakt
het.

Naast de reguliere gelden uit het
OLP hoeven geen grote bedragen
opgenomen te worden.

Evaluatie
Jaarlijks worden de
creatieve vakken
geëvalueerd en het
cultuurplan
herschreven.

10 keer per jaar
vergadert de
oudervereniging.
4 / 5 keer per jaar
vergadert de
medezeggenschapsr
aad.
3 keer per jaar komt
het schoolforum
bijeen
De nieuwsbrief en de
belevenissen worden
maandelijks
verspreid, het

Bij de oudervereniging
zitten enkele leerkrachten
en iemand van de directie.
Bij de MR vergaderingen is
de directeur als vraagbaak
het eerste uur aanwezig.
Bij het schoolforum de
directie.

Jaarlijks worden de avonden
gepland en in de kalender
opgenomen.

In het jaarverslag valt
te lezen of de
avonden hebben
plaatsgevonden.

De directie stuurt,
coördineert en bewaakt al
deze zaken. Hij vraagt
hierbij leerkrachten te

De documenten worden op de
site geplaatst door de directeur.

In 2018 wordt er
weer een enquête
onder ouders en
kinderen afgenomen.

Het versterken van een
omgeving waarin het
prettig werken is. Het
gebouw moet herkenbaar

opvolgers van de IBer
en ICT-er. De daarop
volgende jaren zullen
zij ingewerkt en
ondersteund
worden.
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Identiteit
Doel 1:

blijven. De uitstraling van
de site moet up to date
blijven. De nieuwsbrief, de
“belevenissen, en het
onderwijskundig nieuws”
vasthouden.

onderwijskundig
nieuws 5 keer per
jaar.

Jaarlijks wordt 1
vergadering gewijd aan
allerhande zaken i.v.m. de
identiteit van De
Rietslenke.
In 2015-2016 gaan we ons
oriënteren op een nieuwe
methode voor
levensbeschouwing in
samenwerking met de
parochie.

De directeur plant
De directeur
jaarlijks één
vergadering rondom
identiteit.

Materieel / We moeten inspelen op en
financieel rekening houden met het
Doel 1:
landelijke beleid in verband
met bezuinigingen.

De directeur is
vertegenwoordigd in
het bovenschoolse
directieoverleg. In
overleg met het
bestuur wordt
bepaald op welk
gebied de
bezuinigingen
plaatsvinden.

helpen.

Daaruit valt op te
maken hoe de school
de uitstraling van de
school ervaren.
In de vergaderingen
met de diverse
oudergeledingen
vragen naar de
mening van ouders
op dit gebied.
Als externe hulp wordt
In het jaarverslag is
ingeschakeld, of een nieuwe
de ontwikkeling op
methode moet worden
dit gebied te lezen.
aangeschaft dan moet hiervoor
geld worden opgenomen. Jaarlijks
wordt dit bekeken.

De directeur neemt
Afhankelijk van de landelijke en
initiatief en coördineert. Hij plaatselijke ontwikkelingen
doet dat in nauw overleg
met zijn bestuur (Richard
Benneker).

Jaarlijks worden de
schoolbegrotingen
op bestuursniveau
goedgekeurd.
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Doel 2:

Er moet een goede
afstemming zijn op de groei
van het aantal leerlingen op
De Rietslenke.

2015-2016 Er komt
een zestiende groep
We maken gebruik
van 5 ruimtes van de
buren de Holtink.
Jaarlijks wordt de
situatie opnieuw
bekeken.

De directeur neemt
initiatief en coördineert. Hij
doet dat in nauw overleg
met zijn bestuur (Richard
Benneker). Richard
Benneker geeft uiteindelijk
fiat aan het geheel.

Er moet zowel bovenschools als
op schoolniveau geld vrijgemaakt
worden voor de inrichting van de
zestiende ruimte. Naast de
huurkosten moet de
infrastructuur worden aangelegd
en op ons netwerk worden
afgestemd. Een digitaal
schoolboard en meubels moeten
aangeschaft worden. Kosten zijn
op dit moment niet goed in te
schatten.

Vanaf schooljaar
2015-2016 is de
zestiende groep
“fysiek” zichtbaar.
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2015-2016 Jaarplan
Doel (specifiek formuleren) Activiteiten
(concreet
formuleren) en
tijdsplanning
SMART:

Wie (wie voert uit, wie
organiseert en wie
controleert)

Inzet middelen ( welke
consequenties heeft het in
organisatorisch opzicht wat kost
het aan tijd per persoon, wat kost
het aan geld op welke post)

SPECIFIEK
ACCEPTABEL/REALISTISCH ACCEPTABEL/ REALISTISCH

Onderwijs Handelingsgericht werken.
Doel 1
We gaan dit schooljaar het
handelingsgericht werken
inbedden in de bascellen

Doel 2

Doel 3

Doel 4

Evaluatie van de
opbrengsten (Hoe
meet je of je het doel
hebt bereikt en
wanneer)

We perfectioneren op de
gebieden spelling,
begrijpend lezen, technisch
lezen en rekenen het
werken met
groepsplannen.
We besteden nog meer
gestructureerd aandacht
aan het onderwijsaanbod
voor meerbegaafde
leerlingen. We schaffen
hiervoor extra materialen
aan.

SPECIFIEK / TIJD
2015-2016
In elke
teamvergadering
wordt hier aandacht
aan besteed

Tijdens 4
gezamenlijke
momenten passen
we in teamverband
de groepsplannen
van 2015-2016 aan
In het RT aanbod
wordt ruimte
ingeroosterd voor
hoogbegaafde
leerlingen. We
gebruiken hiervoor
het protocol
hoogbegaafdheid.
Opbrengst gericht werken. Jaarlijks worden 2 x
We willen dat in 2016 50 % de methode
van de kinderen CITO A/B
ongebonden CITO
en 10 % mag D/E scoren op toetsen besproken.

De directie en ib-ers
zorgen ervoor dat
vergaderingen met dit
onderwerp gepland
worden.

De bijeenkomsten vinden plaats
tijdens reguliere vergaderingen.

Leerkrachten zorgen
ervoor dat toetsen volgens
de data in de
toetskalender worden

Tijdens de onderbouw en de
bovenbouwvergaderingen worden
de uitkomsten besproken.
Er hoeft geen geld voor

MEETBAAR

Aan het eind van het
schooljaar hebben
we een aangepast
document voor de
borging van HGW en
BAS
De directie en de intern
De bijeenkomsten vinden plaats
Elke leerkracht heeft
begeleiders zorgen ervoor tijdens reguliere vergaderingen of in zijn / haar
dat het onderwerp op de
studiedagen.
groepsmap de
agenda komt.
groepsplannen zitten
en werkt ermee in de
groep.
De IB-er maakt samen met Licenties worden indien nodig
Tijdens dat
de leerkracht een rooster aangeschaft
groepsbesprekingen
in overleg met de RT-er
worden de leerlingen
die hieraan
deelnemen
besproken

In ESIS (ons
leerlingvolgsysteem)
zijn goede
overzichten te
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het gebied van rekenen,
begrijpend lezen, technisch
lezen en spelling.
De kinderen met een eigen
leerweg zijn hier
vanzelfsprekend van
uitgezonderd.
Doel 5
Actueel houden van het
onderwijsaanbod, van de
onderwijsmethoden /
materialen voor groep 1
t/m 8. Voor dit jaar
bekijken we de methode
Taal.
De nieuwe methode voor
geschiedenis moet
geïmplementeerd worden
Personeel De teamscholing is gericht
Doel 1:
op onderdelen van
handelingsgericht werken
nl. kindgesprekken en
oudergesprekken.
Individuele scholing is, na
overleg met de directie, op
meerdere terreinen
mogelijk.
Doel 2:
De directeur gaat bij elke
leerkracht minimaal 1 x per
schooljaar op
klassenbezoek. De
leerkrachten gaan ook 1 x
per jaar bij elkaar op
klassenbezoek.

De
vaardigheidsscores
van alle leerlingen
wordt geanalyseerd.

afgenomen. De Ib-ers en
directie zorgen ervoor dat
het punt 2 x geagendeerd
wordt.
De directie zorgt voor de
uitdraai en bewaart de
schoolresultaten.
In de
De directie creëert tijdens
meerjarenbegroting reguliere vergaderingen
is rekening gehouden ruimte om de nieuwe
met de aanschaf van methodes te evalueren
de nieuwe methode.

vrijgemaakt te worden.

vinden.
Daar is ook de norm
te vinden die de
inspectie hanteert.

Uitgebreide bespreking vindt
plaats in de bouwvergaderingen

In het jaarverslag
wordt beschreven of
de verwachte
onderwijsmethoden
/ materialen zijn
aangeschaft.

Zie onderwijs doel 1

Zie onderwijs doel 1

Zie onderwijs doel 1

Zie onderwijs doel 1

De directie plant de
bezoeken in de
maand okt. of nov.
en geeft jaarlijks aan
waar naar gekeken
wordt.
De adj. dir. plant en

De directeur neemt de klas
over als leerkrachten bij
elkaar gaan kijken in de
klas

Per bezoek moet rekening
gehouden worden met drie
kwartier excl. voor- en
nabespreken.

In het jaarverslag valt
te lezen of de
klassenbezoeken
plaats hebben
gevonden.
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Doel 3

De twee nieuwe
leerkrachten moeten goed
begeleid worden.

Communi
catie en
marketing
Doel 1
(hoort
ook bij
onderwijs
Doel 2

We willen de kwaliteit van
de expressievakken
omhoog brengen. We
maken gebruik van de
aanbiedingen van de
Rhijngroep.

Doel 3:

coördineert de
bezoeken van de
leerkrachten bij
elkaar.
Alle nieuwe
leerkrachten worden
aan een bestaande
leerkracht
gekoppeld. Zij maken
hen wegwijs.

De directie/coördinator
nieuwe leerkrachten
coördineert of, bewaakt en
vraagt leerkrachten
nieuwe collega’s wegwijs
te maken.

Nieuwe leerkrachten worden in
ieder geval 1 jaar ontzien bij de
invulling van het taakbeleid.
Voor de intern begeleiders en de
directie is een belangrijke taak
weggelegd in het handhaven van
de manier waarop wij de zorg
coördineren.

Tijdens
klassenbezoeken
door de directeur en
ib- ers en door
gesprekken worden
de nieuwe
leerkrachten
begeleid.

De cultuurcoördinator
coördineert, zet op en
bewaakt samen met één
van de leerkrachten het
proces.

Naast de reguliere gelden uit het
OLP hoeven geen grote bedragen
opgenomen te worden.

Evaluatie mei 2016.
Jaarlijks wordt het
cultuurplan
herschreven.

Aan culturele activiteiten
Diverse: zie
blijven we (i.s.m. met de
cultuurbeleidsplan.
oudervereniging en de
culturele commissie) zoals
op dit moment het geval is,
veel aandacht besteden.

De cultuurcoördinator op
zich genomen. Zij maakt
jaarlijks een cultuurplan en
bewaakt het.

Jaarlijks wordt het
cultuurbeleidsplan
herschreven.

Het versterken van een
omgeving waarin het
prettig werken is. Het
gebouw moet herkenbaar
blijven. De uitstraling van
de site moet up to date

De directie stuurt,
coördineert en bewaakt al
deze zaken. Hij vraagt
hierbij leerkrachten te
helpen.

De oudervereniging draagt een
groot deel van deze kosten.
Daarnaast worden de gelden die
we van de overheid krijgen
rechtstreeks doorgesluisd naar de
cultuurcommissie van de
gemeente Hellendoorn.
De documenten worden op de
site geplaatst door de directeur.
Externen worden benaderd voor
een nieuw logo

In 2015- 2016 gaan
we werken aan een
pilot: van Stof tot
nadenken.

De nieuwsbrief en de
belevenissen worden
maandelijks
verspreid, het
onderwijskundig
nieuws 5 keer per

In 2018 wordt er
weer een enquête
onder ouders en
kinderen afgenomen.
Daaruit valt op te
maken hoe de school
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Identiteit
Doel 1:

blijven. De nieuwsbrief, de
“belevenissen, en het
onderwijskundig nieuws”
vasthouden.
We gaan bezig met een
nieuw logo.

jaar.
2015-2016 wordt er
gewerkt aan een
nieuw logo

Jaarlijks wordt 1
vergadering gewijd aan
allerhande zaken i.v.m. de
identiteit van De Rietslenke

De directeur plant
jaarlijks één
vergadering rondom
identiteit.

de uitstraling van de
school ervaren.
In de vergaderingen
met de diverse
oudergeledingen
vragen naar de
mening van ouders
op dit gebied.
Directeur.

Als externe hulp wordt
In het jaarverslag is
ingeschakeld, of een nieuwe
de ontwikkeling op
methode moet worden
dit gebied te lezen.
aangeschaft dan moet hiervoor
geld worden opgenomen. Jaarlijks
wordt dit bekeken.

Materieel We moeten inspelen op en
financieel rekening houden met het
Doel 1:
landelijke beleid in verband
met bezuinigingen.

De directeur neemt
initiatief en coördineert.
Hij doet dat in nauw
overleg met zijn bestuur.

Afhankelijk van de landelijke en
plaatselijke ontwikkelingen

Jaarlijks worden de
schoolbegrotingen
op bestuursniveau
goedgekeurd.

Doel 2:

De directeur neemt
initiatief en coördineert.
Hij doet dat in nauw
overleg met zijn bestuur
Het bestuur geeft
uiteindelijk fiat.

Er moet zowel bovenschools als
op schoolniveau geld vrijgemaakt
worden voor de inrichting van de
zestiende ruimte. De
infrastructuur moet worden
aangelegd en op ons netwerk
worden afgestemd. Een digitaal

Vanaf schooljaar
2011-2012 is de
veertiende groep
“fysiek” zichtbaar.

De directeur is
vertegenwoordigd in
het bovenschoolse
directieoverleg. In
overleg met het
bestuur wordt
bepaald op welk
gebied de
bezuinigingen
plaatsvinden.
Er moet een goede
2015-2016 Er komt
afstemming zijn op de groei een zestiende groep
van het aantal leerlingen op We willen dit
De Rietslenke.
realiseren in
hetzelfde gebouw
waarin we nu
huisvesten. Dat
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betekent dat we
moeten
(onder)huren bij de
Stichting De Holtink.
Jaarlijks wordt de
situatie opnieuw
bekeken.

schoolboard en meubels moeten
aangeschaft worden.
Kosten zijn op dit moment niet
goed in te schatten.
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