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1 Inleiding

1.1 Voorwoord

Het schoolplan is een belangrijk sturingsdocument voor de schoolontwikkeling en voor de kwaliteit van het onderwijs
en daarmee een belangrijk onderdeel van de beleidscyclus van de KSU. Het Strategisch Beleidsplan van de KSU, het
schoolplan en het (daarvan af te leiden) activiteiten-/ jaarplan vormen samen een geheel. In het schoolplan beschrijft
de school de gewenste ontwikkeling voor een periode van vier jaar.

1.2 Doelen en functie

Het schoolplan is een document met meerdere functies:

1. In de eerste plaats is het een beleidsdocument waarin de school het beleid voor de komende vier schooljaren
uitzet.

2. Ten tweede is het een planningsdocument waar het gaat om de ontwikkeling van de school in deze periode. De
beleidsvoornemens bij de diverse hoofdstukken zijn op basis van belang en urgentie ingepland voor uitvoering in de
komende vier jaar.

3. Het schoolplan is ook een verantwoordingsdocument. Jaarlijks legt de schoolleiding verantwoording af, zowel intern
als extern over het voorgenomen en gerealiseerde beleid.

4. Tenslotte is het schoolplan een kwaliteitsdocument waarin de school beschrijft op welke wijze zij zorgdraagt voor
resultaatgerichte controle en borging.

1.3 Procedures

Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de
actiepunten voor de komende vier jaar. In de planperiode 2021-2025 zullen we planmatig hoofdstukken van ons
schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het
komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het team ook terug: hebben we onze actiepunten in
voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de thema’s, zoals
beschreven in dit schoolplan.
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU)

Algemeen directeur:  Tjeerd de Jong

Adres + nummer:  Kaap Hoorndreef 46a

Postcode + plaats:  3563 AV  Utrecht

Telefoonnummer:  030 2642080

E-mail adres:  secretariaat@ksu-utrecht.nl

Website adres:  www.ksu-utrecht.nl

Gegevens van de school  

Naam school:  KBS Johannes

Directeur:  Karin Keijzer

Adres + nummer.:  Eufraatdreef 3

Postcode + plaats:  3564 XZ  Utrecht

Telefoonnummer:  0302610616

E-mail adres:  info.johannes@ksu-utrecht.nl

Website adres: www.ksu-johannes.nl 

2.2 Kenmerken van het personeel

De directie van de school bestaat uit de directeur en 2 bouwcoördinatoren, samen vormen zij het managementteam
van de school.

01 directeur
02 bouwcoördinatoren
14 groepsleerkrachten
01 vakleerkracht bewegingsonderwijs
01 intern begeleider
02 onderwijsassistenten
01 conciërge

Van de 20 medewerkers zijn er 13 vrouw en 7 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-5-2020).

Per 1-9-2015 MT OP OOP

Ouder dan 60 jaar    

Tussen 50 en 60 jaar  1 1

Tussen 40 en 50 jaar 3 1

Tussen 30 en 40 jaar 3 4 1 

Tussen 20 en 30 jaar 6

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 3 14 3
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Het team bestaat uit ervaren leerkrachten en een grote groep relatief startende leerkrachten. Dit vraagt meer
aandacht voor de begeleiding van startende leerkrachten. In het hoofdstuk personeelsbeleid wordt omschreven hoe
dat er uit ziet.  

2.3 Kenmerken van de leerlingen

Onze school word bezocht door 180 leerlingen. Onze schoolweging is 35,6 met een spreidingsgetal van 6,7. Dit is
een zwaardere schoolweging vergeleken met andere scholen. Daarnaast is er een groot spreidingsgetal.

De populatie is heterogeen te noemen. Het percentage leerlingen uit het onderwijsachterstandenbeleid (ongeveer
40%) bestaat daarnaast uit zowel NT1 als NT2 gezinnen. Dus kinderen die zonder of met weinig kennis van de
Nederlandse taal op school komen. Maar ook kinderen met Nederlands als eerste taal, maar waar wel veel
taalproblematieken te ontdekken zijn, ook bij ouders. Dit komt met name naar voren bij het leren begrijpend lezen. 

De populatie is ook bijzonder divers wat betreft de culturele achtergronden van de kinderen. Onze school is daarmee
een plek waar kinderen elkaar en elkaars verschillende achtergronden kunnen leren kennen. 

Aandachtspunten op grond van onze schoolpopulatie zijn:

Goed differentiëren binnen de groep.
Verbinding versterken door ruimte te maken voor gesprek en ontmoeting, waarbij kinderen elkaars werelden
actief leren kennen.
In het kader van kansengelijkheid zijn analyses gebaseerd op feitelijke data van belang.
Het bieden van een taalrijke leeromgeving, waar deze in een aantal gevallen ontbreekt in de thuissituatie.

2.4 Kenmerken van de ouders

De leerlingpopulatie is zeer divers en daarmee ook de ouderpopulatie. De school staat in een wijk met veel armoede
en een grote diversiteit aan achtergronden. Armoede kan zorgen voor een gebrek aan hulpmiddelen bij kinderen
thuis. De plek van de school in de wijk is ook grenzend aan een buurt met veel ruime koopwoningen. Dit maakt dat er
ook gezinnen zijn met hoger opgeleide ouders die wel toegang hebben tot verschillende hulpmiddelen.

Armoede leeft onder zowel de NT2 als de NT1 gezinnen. Taal kan ook een barrière zijn bij NT1 gezinnen,
laaggeletterdheid komt relatief veel voor. Dit is van invloed op een geletterde omgeving die kinderen thuis kunnen
ervaren. Hier zijn veel grote verschillen in te bemerken. 

De diversiteit in de ouderpopulatie vraagt ook het vinden van een balans in goede communicatie en
informatievoorziening, die niet te moeilijk maar ook niet te betuttelend wordt. 
Een aandachtspunt is om de leesmotivatie ook thuis te bevorderen. 

2.5 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee
nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Sterke en zichtbare waarden; rust, structuur en aandacht Differentiatie buiten de methode om, zowel aan de onder
als de bovenkant. Waarbij met name
verrijkingsmogelijkheden ontbreken. 

Het team staat open voor verandering en samen leren.
En de ruimte ervaren om met elkaar kritisch te kijken
naar onderwijsontwikkelingen.  

Een bouwdoorbrekende samenwerking ontbreekt en kan
o.a. versterking bieden in een betere kennis van de
leerlijnen.  

De stem van de leerling is belangrijk bij zowel de
dagelijkse gang van zaken als bij
onderwijsontwikkelingen

Geen vastgelegde uitwerking op handelen van onze
pedagogische visie

 Didactisch handelen; inzet van EDI Veranderingen nog te weinig evidence based/informed
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KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

Sterke kanten van het didactisch handelen nog verder
versterken; EDI en Close Reading

Veel gezinnen met een laag economische status, laag
taalaanbod thuis

Kennis van leerlijnen versterken Te weinig kennis van de leerlijnen 

Teamleren nog verder versterken o.a. middels collegiale
consultatie. 

Ontbreken van goede (lees)voorzieningen in de wijk

Inzetten op leesbevordering Lage betrokkenheid ouders bij het leren

Onze visie op pedagogisch handelen uitwerken in een
doorgaande lijn

 

Eigenaarschap creëren bij leerlingen middels
verbeterbord

 

Samenwerking externen: BSO, voorschool, Buurtteam  

2.6 Landelijke ontwikkelingen

Een aantal landelijke ontwikkelingen zijn voor onze school de komende jaren van belang:
aandacht voor kansengelijkheid
aandacht voor passend onderwijs
digitalisering en omgaan met social media
wet op actief burgerschap en sociale cohesie
wetenschap & techniek

2.7 Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Aandachtspunt Prioriteit

Differentiëren binnen de groepen hoog

Meer datagestuurd analyseren hoog

Verbinding blijven zoeken en aandacht voor achtergronden laag

Bevorderen leesmotivatie op school en thuis hoog

Heldere communicatie naar ouders laag

Begeleidingsplan startende leerkrachten gemiddeld

Samenwerking externe partijen versterken laag
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3 Grote ontwikkeldoelen

3.1 Grote ontwikkeldoelen

Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze
ontwikkeldoelen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van data analyse, gesprekken met het team, zelfevaluatie en
gesprekken met ouders en kinderen. De ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de
jaren 2021-2025.

Streefbeelden

1. Op onze school wordt uitstekend onderwijs gegeven aan het jonge kind, door een dekkend beredeneerd
aanbod gebaseerd op de leerlijnen. Hierbij is spelend leren ons uitgangspunt.

2. Op onze school geven wij uitstekend rekenonderwijs, o.a. doordat leerkrachten de methode kunnen aanvullen
door hun sterke kennis van de leerlijnen en didactiek per vakgebied.

3. Op onze school geven wij uitstekend taal/leesonderwijs, o.a. doordat leerkrachten de methode kunnen
aanvullen door hun sterke kennis van de leerlijnen en didactiek per vakgebied.

4. Op onze school zorgen leerkrachten voor kansengelijkheid door data feitelijk te analyseren en interventies in te
zetten op leerlingen en groep.

5. Op onze school is ons pedagogisch handelen goed op elkaar afgestemd en creëren we een doorgaande lijn in
ons pedagogisch aanbod.
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4 Onderwijskundig beleid

4.1 De missie van de school

Samen werken aan talent!

We geloven dat je tot bloei komt in een veilige omgeving. Wij zorgen voor rust en structuur zodat jij kunt leren op jouw
tempo. Je leert waar je goed in bent en hoe je kunt samenwerken. Zo krijg je zelfvertrouwen en haal je plezier uit het
samen leren. 
Leerkrachten van onze school luisteren naar wat jij en je klasgenoten te vertellen hebben. We vragen jullie mee te
denken hoe we het beste uit jouw tijd op onze school kunnen halen.  
 
Je wordt hier uitgedaagd en legt een goede basis in rekenen, taal en lezen. Je leert vragen te stellen en vooruit te
kijken zodat je goed voorbereid bent op de toekomst. Nieuwe inzichten en nieuwe methodes helpen hierbij.
Onze school is niet alleen een plek waar je je denken mag ontwikkelen; tijdens je tijd op de basisschool krijgt je
karakter ook vorm. Je krijgt de kans om je in de volle breedte te ontwikkelen; culturele en creatieve vakken zijn een
belangrijk onderdeel van jouw tijd op de Johannesschool.
Waar jouw talenten ook liggen, we hopen dat je trots zal zijn op wie je bent en wie je wordt.

Onze Johannesschool kernwaarden zijn terug te vinden in onze overkoepelende stichtingsbrede kernwaarden: 

Aandacht

Er is aandacht en rust om te leren, elkaar te ontmoeten en om met elkaar te vieren. We luisteren naar de stem van de
leerling. 

Verantwoordelijkheid

Wij nemen verantwoordelijkheid in onze taak voor uitstekend onderwijs. We leren kinderen samen te werken en
samen verantwoordelijk te zijn voor een fijn klas- en schoolklimaat en voor de omgeving. We geven kinderen inzicht in
hun eigen ontwikkeling.

Nieuwsgierig

We zijn oprecht nieuwsgierig naar elkaar en naar de wereld om ons heen. We geven de kinderen dezelfde
nieuwsgierigheid mee naar anderen en de wereld. 

Lef

Er is ruimte om te proberen en te experimenteren, zowel voor de kinderen als voor het team. 

Vertrouwen

We bieden een structuur die kinderen vertrouwen en veiligheid biedt. We laten hen meedenken en praten en leren
hen eigen keuzes te maken. We vertrouwen op de kinderen en zij mogen op ons vertrouwen. 
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Parel Standaard

Structuur OP3 - Didactisch handelen

Rust SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Aandacht SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Stem van de leerling OR2 - Sociale en
maatschappelijke competenties
[geen wettelijke eisen]

EDI OP3 - Didactisch handelen

Samen werken en leren KA2 - Kwaliteitscultuur

4.2 De visies van de school

Bij ons doet elk kind er toe. We zeggen niet "dit kunnen onze kinderen niet", maar "hoe kunnen wij dit onze kinderen
leren wel te kunnen", We hebben vertrouwen in onze kinderen en luisteren naar hen. 

Onze interventies zijn evidence informed. We laten ons niet leiden door ideeën, maar kiezen voor interventies die
wetenschappelijk onderbouwd zijn. We werken en leren samen door lessen samen voor te bereiden, bij elkaar in de
klas te kijken en door samen het onderwijsgesprek te voeren.

Visie op lesgeven
Op onze school krijgt elk kind de rust en structuur die het nodig heeft om te leren. We geven daarom in alle klassen
les via het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Door de vaste routines in dit model krijgt elk kind de gelegenheid
de leerstof in te oefenen en metacognitieve vaardigheden te leren. Hierdoor ontwikkelen de kinderen zelfvertrouwen
en zelfinzicht.

Pedagogische visie
Op de Johannesschool geloven we dat je tot bloei komt in een veilige omgeving. Deze veilige omgeving willen wij alle
leerlingen bieden. Dit bereiken we door een pedagogisch klimaat te scheppen waarin wederzijds begrip en respect
centraal staan. We vinden het belangrijk dat leerlingen de school beschouwen als een plek waar ze zich durven uiten.

Iedere leerling doet ertoe en wordt gehoord, ongeacht de onderlinge verschillen. Op school krijgen leerlingen een
stem. We willen de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun ontwikkeling aanspreken.

Rust en structuur zijn kernwoorden voor de Johannesschool. Leerlingen leren om de afgebakende grenzen te
accepteren. Op school leren zij zich sociaal verantwoordelijk te gedragen. We willen alle leerlingen een stevige basis
in omgangsvormen meegeven, waarin zij kennis opdoen om hun leven op een sociaal verantwoordelijke manier te
vervolgen.

Aandachtspunt Prioriteit

We gaan onze visie op leren nog scherper formuleren, waarbij we ons baseren op
onderzoek naar leren.

gemiddeld

Bijlagen

1. Pedagogisch en didactisch handboek

4.3 Levensbeschouwelijke identiteit
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Onze school maakt deel uit van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU). Die katholieke basis van onze school
betekent dat we de leerlingen laten kennismaken met verhalen, gebouwen, rituelen, uit verschillende godsdiensten
om hen zelf te laten ontdekken welke betekenis ze daaraan willen geven. We hebben aandacht en interesse voor
elkaar en elkaars achtergrond. De kinderen krijgen bij ons de kans om de wereld om hen heen te ontdekken. Onze
pedagogische visie van begrip en respect geldt ook voor ons levensbeschouwelijk onderwijs. 

De aandacht voor levensbeschouwing is herkenbaar in de lessen uit ‘Hemel en Aarde’ die we wekelijks geven, in de
vieringen die we op school hebben en in de ‘Week van het Geloof’. Tijdens deze week staat in elke groep één van de
religies of een Bijbelverhaal centraal. Ook brengen we met de hogere groepen in die week een bezoek aan een
heilighuis.

Wij zijn ook een vreedzame school. Dat betekent dat we de kinderen leren om op een prettige manier met elkaar om
te gaan. Ieder kind wordt gehoord en gezien, krijgt een stem en leert conflicten met anderen op te lossen. De kinderen
voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en leren open te staan voor verschillen. Deze zijn er ook op het gebied van
godsdienst en levensbeschouwing. Wij leren ze om met elkaar daarover in gesprek te gaan.

Kwaliteitsindicatoren

1. kinderen kennen de hoofdkenmerken van Christendom, Jodendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme, zoals
de rituelen, heilige boeken en personen.

2. kinderen kennen de betekenis van de grote feesten. Te noemen: Kerst, Pasen, Sint Maarten, Carnaval,
Ramadan en het Suikerfeest.

3. kinderen kennen verschillende religieuze verhalen. Bijvoorbeeld over: Abraham en Mozes, Maria en Jezus,
Mohamed en Boeddha.

4. kinderen leren om in gesprek te gaan met elkaar en respect te hebben voor wie anders is dan je zelf bent.

5. kinderen ervaren dat mensen verschillen in de manier waarop ze betekenis geven aan wat er in hun leven en
in de wereld gebeurt

6. kinderen ervaren dat er ruimte is voor verschillen.

7. kinderen ervaren dat je over verschillen met elkaar op een vreedzame manier in gesprek kan gaan.

8. kinderen ervaren dat samen vieren fijn is

Beoordeling

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

Aandachtspunt Prioriteit

Implementatie Hemel en Aarde laag

Verbinding blijven zoeken en aandacht voor achtergronden laag

4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

We besteden structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We hebben oog en oor voor onze kinderen en leren de kinderen dit ook voor elkaar te hebben. Ze moeten
goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en
verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de leerling bespreking
besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een
individuele leerling besproken.

In het hoofdstuk pedagogisch handelen zijn actiepunten benoemd om nog beter aandacht te besteden aan de sociaal
emotionele ontwikkeling bij kinderen
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Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]
(OR2)

2,17

MTO - Schoolklimaat 3,5

Aandachtspunt Prioriteit

De sociale resultaten van de groepen worden met elkaar –als team- besproken gemiddeld

4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Naast het meegeven van een stevige kennisbasis, bieden wij wereldgericht onderwijs waarin de democratische
waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit een centrale plaats innemen. We leren kinderen de samenleving te
begrijpen, we leren kinderen de waarde van zorgdragen voor elkaar en voor een duurzame wereld. 

Wij maken gebruik van de methode Vreedzame School. Daarmee willen we de kinderen opvoeden tot
verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als
oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een
bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het
algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Uitgangspunten
In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal:

het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
het creëren van een positieve sociale en morele norm
het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin 

Beoordeling

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

4.6 Leerstofaanbod

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een
passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is
evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het
vervolgonderwijs. Onze school biedt een onderwijsaanbod aan dat past bij de wettelijke voorschriften. 

Daarnaast neemt cultuureducatie een belangrijke plaats in binnen ons aanbod. Tevens bieden we een plusaanbod
voor de meer- en hoogbegaafde kinderen. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Aanbod (OP1) 3,36

MTO - Leerstofaanbod 3,31

Aandachtspunt Prioriteit

Op onze school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vorming gemiddeld

4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten
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Onze school biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en
bijbehorende toetsen. De verwerking van de methodelessen doen we via Snappet. In het hoofdstuk didactisch
handelen staat beschreven hoe we Snappet inzetten tijdens de lessen. 

Gelet op de kerndoelen, gaan we ervan uit, dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de kerndoelen. We
gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden (opplussen). Daardoor borgen we
dat we de kerndoelen ook daadwerkelijk behalen. Hetzelfde geldt voor de referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat
we de referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en meten dat aan de hand van
gevalideerde toetsen (Cito en Aarnoutse).

Vak Methodes Vervangen

Taal Logo 3000 uitbreiden

 Veilig Leren Lezen 23/24

 Taal Actief 22/23

Technisch lezen Veilig Leren Lezen 23/24

 Estafette  23/24

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip i.c.m. Close Reading 20/21 

Spelling Taal Actief 21/22

Schrijven Pennenstreken - 

Engels Groove Me groep 5 en 6 toevoegen

Rekenen Wereld in Getallen 23/24

Geschiedenis Blink - 

Aardrijkskunde Blink -

Natuur en techniek onderwijs Blink  -

Verkeer VVN verkeersmethode  -

Beeldende vakken - 21/22

Muziek (Extern ontwikkeld programma)  -

Dans (Extern ontwikkeld programma) - 

Bewegingsonderwijs  Basislessen - 

Sociaal-emotionele ontwikkeling en Burgerschap  Vreedzame school 22/23 

Levensbeschouwing Hemel en aarde 20/21 

Aandachtspunt Prioriteit

Cultuureducatie gemiddeld

4.8 Taalleesonderwijs

Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel
andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de
informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Goed kunnen begrijpend lezen is een
belangrijke factor voor het schoolsucces. Alle andere taaldomeinen zijn voorwaarden om goed te kunnen begrijpend
lezen, luisteren en leren. 

We werken vanaf groep 1 met de methodiek Close Reading om kinderen aan te leren teksten goed te kunnen
doorgronden, zowel bij het luisteren als het lezen. 

Op onze school hebben we kinderen die starten met verschillende taalniveaus, kinderen met Nederlands als tweede
taal, kinderen met Nederlands als eerste taal, kinderen met laaggeletterde ouders en combinaties daarvan. Ons
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taalonderwijs is zo goed mogelijk ingericht op deze verschillen. We bieden uitdaging of ondersteuning daar waar
nodig. 

Kwaliteitsindicatoren

1. Het aanbod van de school omvat (ook) de referentieniveaus taal en rekenen

2. Het leren van de Nederlandse taal in brede zin staat centraal, en de leerinhouden zijn daarop afgestemd

3. De leraren besteden structureel en herkenbaar aandacht aan het bestrijden van achterstanden (van m.n. taal-
vaardigheid)

4. Onze school beschikt over een uitgebreide schoolbibliotheek

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

MTO - Leerstofaanbod 3,31

MTO - Didactisch Handelen 3,48

Aandachtspunt Prioriteit

Borging Close reading hoog

Inrichten volledig toegeruste schoolbibliotheek om ook het thuis lezen te stimuleren hoog

Doorgaande lijn in didactiek spelling hoog

Activiteiten gericht op leesbevording gemiddeld

4.9 Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan
rekenen en wiskunde en aan het automatiseren. We hanteren het drieslagmodel om op alle facetten instructie te
geven en rekenproblemen beter te signaleren en analyseren, om de juiste zorg te kunnen bieden. We kijken hierbij
expliciet naar betekenisverlening, uitvoering en reflectie. 

Kwaliteitsindicatoren

1. Het aanbod van de school is gebaseerd op de kerndoelen

2. Het aanbod van de school omvat (ook) de referentieniveaus taal en rekenen

Beoordeling

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

Aandachtspunt Prioriteit

Werken met het drieslagmodel gemiddeld

4.10 Wereldoriëntatie

Voor de wereld oriënterende vakken gebruiken wij de methode Blink Wereld. In deze methode is onderzoekend en
ontdekkend leren het uitgangspunt. De methode heeft een heldere structuur en leert kinderen zelf na te denken.
Kennisoverdracht en zelf de wereld ervaren en ontdekken wordt in deze methode gecombineerd. 
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Kwaliteitsindicatoren

1. We hebben een geïntegreerde methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur

2. We maken gebruik van de verkeersthemakranten van VVN

Beoordeling

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

4.11 Kunstzinnige vorming

De leerlingen krijgen de kans om zich in de volle breedte te ontwikkelen;
culturele en creatieve vakken zijn een belangrijk onderdeel van de tijd op de Johannesschool. Culturele activiteiten
leren de kinderen de wereld om hen heen te ontdekken en breder te denken en te kijken.
Om iedere leerling de kans te geven zijn of haar talent te vinden, bieden wij gedurende de schoolloopbaan een breed
aanbod op gebied van dans, drama, beeldende vorming en muziek. Hierbij streven wij ernaar zowel gebruik te maken
van specialisten binnen ons team als specialisten van buiten de school. Zo ervaart elke jaargroep jaarlijks
professionele kunst bijvoorbeeld door een voorstellingsbezoek met bijbehorend contextprogramma, er is een leerlijn
beeldende vorming n.a.v. een methode en muziek m.b.v. de Muziekroute, daarnaast zijn er in nauw overleg
diverse projecten met De Dansers die zorgen voor meer samenhang tussen de verschillende activiteiten in de school.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen hun verbeeldingskracht inzetten, onder andere door toepassing van de
diamantslijper. Door ons cultureel aanbod besteden wij aandacht aan het leren samenwerken met elkaar. Door met
verschillende blikken te kijken naar de wereld krijgen de leerlingen oog voor verschillen en zo leren zij daar de waarde
van inzien. Leerlingen leren met trots te kijken naar eigen werk en zij leren plezier te ervaren, ook als iets niet lukt.
Leerlingen leren hun talenten te ontwikkelen.

Dans
Voor danseducatie maakt de Johannesschool gebruik van de expertise van De Dansers, zowel vakinhoudelijk voor de
dansexpertise als meer overkoepeld voor het creatief vermogen in de school. De educatiemaker van De Dansers is
nauw betrokken bij het team en coacht leerkrachten, adviseert het cultuurteam en inspireert waar nodig. Dit werkt als
katalysator in de school en op termijn is het de ambitie dat het cultuurteam die rol steeds meer gaat vervullen.

Muziek
Voor muziekeducatie maakt de Johannesschool gebruik van de expertise van de Muziekroute. Een vakdocent van de
Muziekroute verzorgt muzieklessen in alle groepen. Daarnaast draagt zij bij aan de deskundigheidsbevordering van
één leerkracht die wordt opgeleid tot vakspecialist muziek. Voor ambities muziekeducatie zie aanvraag van de
Muziekroute.

Beeldende vorming
De Johannesschool groeit er langzaam naar toe dat de leerkrachten zelf verantwoordelijk zijn voor de lessen
beeldende vorming. In de afgelopen periode lag de focus vooral op de podiumkunsten en is men langzaam ook
meer aandacht gaan richten op de beeldende vakken. Er is m.m.v. De Dansers een oriënterend project met
vakdocenten beeldend geweest en nu wordt er geëxperimenteerd met verschillende methodes. De wens is om het
beeldend onderwijs aan te laten sluiten op de doorlopende leerlijn creatief vermogen, mede om die reden gaan we nu
de koppeling maken met het dansonderwijs. Het verbinden en daarmee het reguliere curriculum versterken is immers
de ambitie
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Kwaliteitsindicatoren

1. We werken op school met een leerteam Cultuur

We bieden een breed aanbod op 3 domeinen: dans, muziek en beeldende vorming 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

3. Kinderen leren hun verbeeldingskracht in te zetten, doordat wij werken met de diamantslijper

4. We blijven op zoek naar de verbinding tussen de domeinen en activieiten

5. Schoolbreed vieren we en komen we samen, we zetten hierbij podiumkunsten in

Beoordeling

De ambities worden vierjaarlijks beoordeeld door het leerteam Cultuur in samenwerking met de culturele partners, de
Dansers en de Muziekroute. 

4.12 Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs vinden wij belangrijk. Het is gezond en het bevordert de cognitieve ontwikkeling en sociale
ontwikkeling van een kind. De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week bewegingsonderwijs. De
bewegingsonderwijs lessen zijn afwisselend. Denk hierbij aan:
turnen
judo
basketbal
flagfootball
Voetbal
Slagbal
Verschillende spellen bijv. trefbal

De belangrijkste kenmerken van onze school:

We beschikken over een goed gefaciliteerd beweegzaal en speelleerlokaal voor de jongste leerlingen
We besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding (zie rooster)
We beschikken over een vakdocent Lichamelijke opvoeding
We gebruiken de basislessen Bewegingsonderwijs
Lessen van uit de leerlijnen
De lessen bewegingsonderwijs worden voorbereid aan de hand van de 12 leerlijnen. Een leerlijn geeft een richting en
een voorwaarde om een beweging of spelsport te kunnen leren. Als we een sport aanbieden houden we rekening met
de motorische en sociale ontwikkeling van de individuen in de klas. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op zijn of
haar niveau kan sporten.

Beoordelen:
Inzet: RVV
RESPECT,VEILIGHEID,VERTROUWEN. Dit zijn voor ons de belangrijkste aspecten om te kunnen bewegen. Hoe
goed je kan bewegen is geen pre. De weg die je aflegt om de beweging te kunnen of je hoe je met elkaar omgaat
vinden wij belangrijker dan een perfecte salto springen.
Vaardigheid:
Natuurlijk kijken we ook naar de motorische ontwikkeling. De vaardige leerling word uitgedaagd op zijn of haar niveau.
De lessen worden aangeboden op 3 verschillende niveaus. Denk hierbij dat de beweging van makkelijk naar steeds
moeilijker word aangeboden.

4.13 Les- en leertijd

Op onze school hanteren we de volgende lestijden voor groep 1 t/m 8: we starten ’s morgens om 8.30 uur tot 14.30
uur. Op woensdag zijn de tijden: 08.30 tot 12.30 uur.  

We willen de les en leertijd effectief benutten. Ons klassenmanagement is gericht op onze waarden rust en structuur,
deze waarden zijn helpend om optimaal gebruik te maken van de les en leertijd. 

We werken vanuit een dagprogramma, welke we voorbereiden voor meerdere weken.
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Beoordeling

Omschrijving Resultaat

MTO - Leertijd 3,48

Aandachtspunt Prioriteit

Op onze school hebben we goede afspraken gemaakt over het huiswerk laag

4.14 Pedagogisch handelen

Op de Johannesschool geloven we dat je tot bloei komt in een veilige omgeving. Deze veilige omgeving willen wij alle
kinderen bieden. Dit bereiken we door een pedagogisch klimaat te scheppen waarin wederzijds begrip en respect
centraal staan. We vinden het belangrijk dat kinderen de school beschouwen als een plek waar ze zich durven uiten.
Ieder kind doet ertoe en wordt gehoord, ongeacht de onderlinge verschillen. Op school krijgen leerlingen een stem.
We willen de eigen verantwoordelijkheid van kinderen voor hun leren aanspreken.
Rust en structuur zijn kernwoorden voor de Johannesschool. Leerlingen leren om de afgebakende grenzen te
accepteren. Op school leren zij zich sociaal verantwoordelijk te gedragen. We willen alle kinderen een stevige basis in
omgangsvormen meegeven, waarin zij leren om hun leven op een sociaal verantwoordelijke manier te vervolgen.

De Vreedzame School
We willen alle leerlingen leren om op een prettige manier met elkaar om te gaan. Dit bieden we de leerlingen aan met
behulp van de lessen van de Vreedzame School. Wij zijn een Vreedzame School en uitgangspunt is dat de school
een leer- en leefgemeenschap is waarin leerlingen zich ontwikkelen tot een ‘democratisch burger’. Leerlingen
ondervinden hoe het is om actief verantwoordelijk te zijn voor de school en de klas. Zo worden bovenbouwleerlingen
opgeleid als mediatoren om te helpen bij het oplossen van conflicten, worden er in de klas op een democratische
manier beslissingen genomen en leren leerlingen om een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen
mensen. Aan het begin van het schooljaar wordt er stevig ingezet op de lessen van de Vreedzame School, het
pedagogisch klimaat wordt dan gevormd. Een goed pedagogisch klimaat is een stabiele basis voor een prettig
verloop van het verdere schooljaar.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen inzicht hebben in hun eigen gedrag en zich verantwoordelijk voelen
voor hun eigen gedrag. Middels verschillende werkvormen werken wij aan het inzichtelijk maken van het gedrag van
leerlingen. Zo leren zij wat de gevolgen van bepaald gedrag zijn voor de groep of andere leerlingen. Het inzichtelijk
maken is een eerste stap naar het veranderen van eigen gedrag. Leerlingen verkrijgen op de Johannesschool de
vaardigheid om zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle situaties.
   

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat

2. De leraren maken het pedagogisch beleid zichtbaar in hun dagelijks handelen

3. De leraren zorgen voor een pedagogisch klimaat dat leren mogelijk maakt

4. De leraren zorgen voor structuur

5. De school beschikt over plezierig pedagogisch klimaat

6. De leerlingen worden betrokken bij het realiseren van een positief schoolklimaat

7. De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale competenties

8. De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van maatschappelijke competenties

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3,38

MTO - Pedagogisch Handelen 3,6
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Aandachtspunt Prioriteit

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale competenties gemiddeld

Doorgaande lijn in pedagogisch handelen hoog

De sociale resultaten van de groepen worden met elkaar –als team- besproken gemiddeld

4.15 Didactisch handelen

We werken in alle groepen volgens het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Een EDI-les heeft altijd een aantal
vaste onderdelen, zoals het benoemen van het lesdoel, het activeren van voorkennis en het uitleggen en begeleid
inoefenen van nieuwe leerstof. De bedoeling van lesgeven volgens het EDI-model is dat alle kinderen in de klas de
doelen halen die de leerkracht heeft gesteld. We hebben hoge verwachtingen van ieder kind. Om dit te bereiken
controleert de leerkracht tijdens het lesgeven steeds het begrip van de kinderen. Kinderen die meer tijd nodig hebben
om de doelen te bereiken, krijgen extra instructie.

De leerkrachten hebben de onderwijsbehoeften van alle kinderen in kaart gebracht, op basis van de behoeften van de
groep en de individuele leerling zorgt de leerkracht voor gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs in aanbod,
instructie en begeleiding. 

Vanaf groep 4 verwerken de kinderen de lesstof via Snappet, voor spelling, taal, rekenen, woordenschat en
nieuwsbegrip. We gebruiken daarnaast ook het denkschrift bij rekenen en een extra taal/spellingschrift (zie vakken)
We hebben voor Snappet gekozen omdat er een ruim aanbod is op maat en goed inzicht geeft op de ontwikkeling van
de individuele leerling. Kinderen krijgen zelf ook beter zicht op hun eigen ontwikkeling. 

We wisselen het gebruik van de tablet voldoende af met werken in een schrift, door;

• denkschrift te gebruiken bij rekenen

• een schrift te gebruiken bij stellen

• een schrift te gebruiken voor spelling, om in te oefenen.

• een aantekeningenschrift te gebruiken

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren geven instructie via het EDI model

2. De leraren differentiëren binnen hun lessen op onderwijsbehoeften

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Didactisch handelen (OP3) 3

MTO - Didactisch Handelen 3,48

Aandachtspunt Prioriteit

De leraren stemmen de spelbegeleiding af op de behoeften van de groep en individuele
leerlingen

hoog

Verbeteren begrijpend leesonderwijs hoog

Verbeteren rekendidactiek gemiddeld

4.16 Zorg en begeleiding

Leerkrachten zorgen in de klassen voor passende zorg voor elk kind. De leraren stemmen hun instructie, het aanbod
en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep. Ze dragen er op deze manier zorg voor, dat de
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leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en dat het onderwijs wordt afgestemd op groepjes leerlingen en
leerlingen individueel. In onze zogenoemde tussenbladen wordt beschreven welke extra zorg er nodig is, zowel op
individueel als op groepsniveau. In de dagplanning beschrijft de leerkracht welke hulp er geboden is. Dit wordt in de
tussenbladen samengevat. De ib’er bespreekt deze tussenbladen met de leerkracht en kijkt in de klas naar de
uitvoering. Tevens wordt er besproken welke kleine interventies er gedaan worden om het kind te laten mee doen in
de groep.

Wanneer de reguliere zorg en kleine interventies niet voldoende blijken, gaat de leerkracht in overleg met de IB’er.
Samen met de IB’er en evt. met schoolleider wordt een nieuwe zorgroute bepaald. Hulp kan worden ingeschakeld bij
het SWV, JGZ, BT etc. Wanneer het nodig is om een leerling een eigen leerlijn te geven, omdat het niveau van de
leerling afwijkt van de leeftijdsgenoten, schrijven we een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP beschrijft welke
leerstof die leerling krijgt aangeboden en welke begeleiding en ondersteuning de school aanbiedt. Tevens vermeldt
het OPP de doelen m.b.t. de specifieke vakken en de aanpak van de leraar (afstemming). Het OPP wordt twee keer
per jaar geëvalueerd. Bij de evaluatie zijn de ouders en het kind betrokken. De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

In de jaarplanning staat beschreven welke acties er verwacht worden rondom leerlingenzorg

Onze zorgplan en ondersteuning beschrijven wij nader in het schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren volgen de vorderingen van hun leerlingen systematisch

2. De leraren stemmen de instructie en verwerking af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen

3. De leraren analyseren de vorderingen van de leerlingen om vast te stellen wat de aanpassingen van het
aanbod en/of het onderwijsleerproces moeten zijn voor de groep

4. De leraar stemt instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen

5. De leraar stemt de verwerking van de leerstof af op relevante verschillen tussen leerlingen

6. De leraar biedt zwakke leerlingen extra leer- en instructietijd

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3

MTO - Afstemming 3,47

MTO - Ondersteuning leerlingen 3,4

Aandachtspunt Prioriteit

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van de groep als geheel

hoog

De toetsen m.b.t. rekenen en taal geven een indicatie van de bereikte referentieniveaus gemiddeld

Inzetten op vroegsignalering middels Kijk! hoog

Bijlagen

1. SOP

4.17 Resultaten

We hebben hoge verwachting van de kinderen. We streven naar hoge opbrengsten m.b.t. met name Taal, Rekenen
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en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun
mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. We geven
een kansrijk advies voor het vervolgonderwijs, zodat elk kind passende kansen mag krijgen.

Op onze school gebruiken we een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren
(ParnasSys). We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen tijdens de groepsbesprekingen.
Vanaf groep 6 brengen we in kaart hoe de kinderen groeien richting de verschillende referentieniveaus. 

Twee keer per jaar bespreken we de resultaten schoolbreed, vervolgens ook op groeps en individueel niveau. Uit de
besprekingen volgen passende interventies op de verschillende niveaus.   

Kwaliteitsindicatoren

1. De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie
verwacht mag worden

2. De school beschikt over normen voor de onderwijsresultaten

3. De leerlingen behalen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde normen

4. De leerlingen krijgen kansrijke adviezen voor het vervolgonderwijs

Beoordeling

De ambities worden twee keer per jaar beoordeeld door de resultaten te verantwoorden. En jaarlijks via een meting
van de basiskwaliteit.

Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Resultaten (OR1) 2

MTO - Opbrengsten 3,11

Aandachtspunt Prioriteit

De eindresultaten m.b.t. Nederlandse taal voldoen aan de gestelde norm (zie regeling
leerresultaten PO)

gemiddeld

De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde norm (zie regeling
leerresultaten PO)

gemiddeld

De eindresultaten van groep 8 (eindtoets) worden met elkaar –als team- besproken gemiddeld

De sociale resultaten van de groepen worden met elkaar –als team- besproken hoog

4.18 Toetsing en afsluiting

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS
ParnasSys.  

De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften (aangevuld met
schoolvoorschriften). Ouders worden via rapporten en oudergesprekken geïnformeerd over de toetsresultaten. In
leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (IEP). Ouders krijgen in dat jaar ook een kansrijk VO-advies voor
hun kind. 

Kwaliteitsindicatoren

1. De leerlingen maken tijdens de schoolperiode toetsen van het leerlingvolgsysteem

2. De ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van de leerlingen

3. De school hanteert een zorgvuldige procedure voor het verstrekken van VO-adviezen

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Toetsing en afsluiting (OP8) 4

Aandachtspunt Prioriteit

Passende manier van schriftelijke rapportage voor kinderen en ouders gemiddeld

4.19 Vervolgsucces

In het schooljaar 2020-2021 zijn wij gestart met het geven van een kansrijk advies. We willen onze kinderen ruimte
meegeven om zich ten volle te kunnen ontwikkelen in het vervolgonderwijs. Om deze kansrijke adviezen de volgende
jaren mee te kunnen geven, gaan we het succes in het vervolgonderwijs monitoren en onderzoeken. We verzamelen
de data van het voortgezet onderwijs t/m leerjaar 3. 

Kwaliteitsindicatoren

1. De school beschikt over toereikende gegevens over het vervolg van de loopbaan van leerlingen die de school
verlaten hebben

2. De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in overeenstemming zijn met
de loopbaan van de leerlingen

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 2

Aandachtspunt Prioriteit

De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in
overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

gemiddeld
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5 Personeelsbeleid

5.1 Integraal Personeelsbeleid

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie, visie(s) en doelen van de school, en aan de vastgestelde competenties. De
competenties en criteria waarop we ons richten zijn vastgelegd in de huidige gespreksformulieren voor functioneren
en beoordelen.

De vastgestelde criteria bij de acht competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (conform de CAO
Primair Onderwijs) en vastgelegd in het observatieinstrument KAPABLO. Onze school heeft als wens om het
observeren, ontwikkelen en beoordelen vast te leggen en te integreren in Mijnschoolteam (MST). Op deze wijze zijn
doelen en ontwikkeling mooi aan elkaar gekoppeld. 

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

MTO - Integraal Personeelsbeleid 3,51

MTO - Sociale veiligheid 3,66

MTO - Incidenten 3,75

5.2 Professionele cultuur

Alleen ga je snel, samen kom je verder. Het onderwijs verbeter je samen. Op onze school werken en leren we samen.
Niet alleen de kinderen, ook de leerkrachten. Dit doen we door met elkaar lessen voor te bereiden en bij elkaar in de
klas te kijken. We voeren met elkaar het onderwijsgesprek. Op die wijze werken we met elkaar dagelijks in kleine
stapjes aan het verbeteren van het leerkrachthandelen en het onderwijs. 

We hebben vertrouwen in elkaar en in ieders rol op school. Leerkrachten krijgen ruimte om met elkaar te ontwikkelen
en te experimenteren ter verbetering van het onderwijs. De verschillende leerteams zijn binnen hun eigen expertise
aan zet bij onderwijsverbeteringen. De leerteams maken gebruik van wetenschappelijk onderbouwde standpunten en
varen niet op trends en ideeën. 

Kwaliteitsindicatoren

1. Elke leerkracht neemt deel aan een leerteam

2. Leerkrachten kijken voortdurend bij elkaar in de groep en bereiden samen lessen voor

5.3 Beleid met betrekking tot stagiaires

Op de Johannesschool begeleiden wij ieder jaar studenten van de Marnix Academie.
De Marnix Academie is de opleiding tot leraar in het basisonderwijs. Gedurende het schooljaar bieden wij de
aankomende leerkrachten de mogelijkheid om ervaring op te doen binnen de school en in een klas.

De leerkrachten hebben een mentorentraining gevolgd voor deze begeleiding.
Daarnaast is er binnen de school een leerkracht die schoolopleider is. Deze heeft contact met de relatiebeheerder
van de Marnix Academie, kijkt regelmatig mee met studenten in de klas, voert nagesprekken, zit bij de
tussenevaluatie en het voortgangsgesprek en heeft 4x per jaar een overleg met de schoolopleiders binnen de KSU.

De studenten zijn wekelijks aanwezig, variërend in de hoeveelheid dagen. Ook hebben zij regelmatig een stageweek
zodat zij de hele week aanwezig zijn binnen de stagegroep.
Iedere student staat onder begeleiding van de mentor, dit is de vaste leerkracht van de groep. De student geeft les
aan een hele groep maar werkt ook regelmatig met een groepje of individuele kinderen. De studenten zijn gedurende
het hele schooljaar aanwezig in dezelfde stagegroep of wisselen na een half jaar.
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Kwaliteitsindicatoren

1. Leerkrachten volgen een menotrentraining

2. Onze school heeft een schoolopleider

5.4 Introductie en begeleiding

Leerkrachten die nieuw zijn op onze school worden ingewerkt door een collega. Dit kan de bouwcoördinator zijn of
een ervaren collega uit een andere groep. De nieuwe leerkracht ontvangt bij de start het 'handboek' van de
Johannesschool. Hierin staan alle afspraken rondom het didactisch en pedagogisch handelen. 
De begeleiding is verschillend van aard wanneer een collega nieuw is op onze school en starter of wanneer een
collega nieuw is en een ervaren leerkracht. Bij een nieuwe ervaren leerkracht is een collega in een groep ernaast een
vraagbaak voor de praktische invulling van het vak op deze school. Voor startende leerkrachten is de begeleiding
intensiever. Wanneer nodig en gewenst ondersteunt een externe coach bij het inwerken. 

In het eerste jaar komt de schoolleiding minimaal 3 keer observeren in de klas aan de hand van een observatie
instrument (KAPABLO). Wanneer leerkrachten doorgroeien van start- naar basisbekwaam en van basis- naar
vakbekwaam, observeert de schoolleiding tevens met het observatie instrument van KAPABLO

Aandachtspunt Prioriteit

Begeleidingsplan startende leerkracht en zij instromers gemiddeld

Leerkrachtobservatie instrument integreren in MSP laag

5.5 Taakbeleid

Binnen het werkverdelingsplan maken we met elkaar afspraken over de uit te voeren taken op school. We hebben
met elkaar de taken besproken en de uren er voor vastgelegd. Deze kunnen jaarlijks aangepast worden. 
We hebben met elkaar afspraken gemaakt over de opslagfactor en welke voorwaarden er zijn om de opslagfactor te
verhogen. De opslagfactor geeft de tijd weer die een collega nodig heeft voor klasgebonden taken zoals voorbereiden
en zorg. Een startende leerkracht of een leerkracht die een klas met meer zorg heeft, krijgt een hogere opslagfactor. 

Leerkrachten kiezen uit professionaliseringstaken (leerteams) en schooltaken (activiteiten en feesten). De
leerkrachten geven aan in welke leerteams zij willen participeren, de schoolleiding formeert vervolgens passende
leerteams. De taken kiezen de leerkrachten zelf uit tijdens de jaarlijkse startvergadering.  De activiteitgerichte worden
zo effectief mogelijk georganiseerd, op die manier is er voor de leerteams meer tijd om het onderwijs te versterken.

5.6 Collegiale consultatie

Alleen ga je snel, samen kom je verder. Het onderwijs verbeter je samen. Samen lessen voorbereiden en bij elkaar
kijken in de groepen, is een belangrijk onderdeel van het werken op onze school. Leerteams kunnen een verzoek
doen om leerkrachten gericht bij elkaar te laten kijken. Ook kunnen leerkrachten op eigen verzoek of op verzoek van
schoolleiding bij een collega kijken of een collega laten kijken naar het eigen handelen. 

5.7 Professionalisering

Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken en aan het einde van het schooljaar. Medewerkers
kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de
schoolverbeterdoelen, de competentieset en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en
faciliteert de directie teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en
de ambities (doelen) van de school. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak
onder het kopje professionalisering.

KBS Johannes

Schoolplan 2021-2025 23



6 Organisatiebeleid

6.1 Organisatiestructuur

Onze school is een school van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU). Het managementteam (directeur en
bouwcoördinatoren), geven leiding aan de school. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken
en het (uitvoeren van het) beleid. Het managementteam wordt bijgestaan door de intern begeleider, zij richt zich op
alle zaken rondom leerlingenzorg. Binnen de school dragen verschillende leerteams zorg voor verschillende
onderwijsverbeteringen.  De school heeft de beschikking over een ouderraad en een MR. Op Stichtingsniveau is er
een GMR.

6.2 Groeperingsvormen

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Groep 1/2 is wel een gecombineerde groep. De lessen
worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Bij rekenen wordt het klassenverband –indien
noodzakelijk- doorbroken. Kinderen kunnen dan elders op eigen niveau rekenen.

6.3 Het schoolklimaat

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

6.4 Veiligheid

De school hanteert het stichtingsbrede veiligheidsbeleid, welke is afgestemd op de situatie van KBS Johannes
(bijlage). 
De school heeft een veiligheidscoördinator en vertrouwenspersoon, gericht op de sociale veiligheid van de kinderen.
Daarnaast beschikt de school over een preventiemedewerker en minimaal 4 BHV'ers. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Veiligheid (SK1) 3,09

Aandachtspunt Prioriteit

De leerlingen van de school voelen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig gemiddeld

De leerlingen scoren een voldoende met betrekking tot welbevinden gemiddeld

Het veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van
incidenten

laag

Bijlagen

1. Schoolveiligheidsbeleid

6.5 Arbobeleid

De KSU werkt met Cohesie en Arbomeester. Het beleid vanuit Cohesie is erop gericht om door de inzet van een
verzuimcoach uitval van leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige – eventueel in
overleg met de bedrijfsarts – een probleemanalyse op en in samenspraak een plan van aanpak.  Wij hechten veel
belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school.

Als school kiezen we er wanneer nodig ook voor om uitval tegen te gaan, door samen te werken met
onderwijscoaching vanuit buro Spring. 

Via Arbomeester wordt een RI&E uitgevoerd. De laatste RI&E is afgenomen in januari 2021 (zie bijlage)

KBS Johannes

Schoolplan 2021-2025 24



Bijlagen

1. RI&E

6.6 Samenwerking

Onze school werkt effectief samen met verschillende externe partners. Zo hebben we een nauwe samenwerking met
de voorschool. Deze samenwerking is m.n. gericht op informatie-uitwisseling over leerlingen in achterstandsituaties,
en het realiseren van een doorgaande leerlijn. In alle gevallen betrekken we ouders bij de overgang van hun kind
(voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school). Met betrekking tot leerlingen met een
extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkings-verband en met zorgpartners. 

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met verschillende partijen, deze zijn benoemd in het SOP.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Samenwerking (OP6) 4

6.7 Contacten met ouders

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

Kwaliteitsindicatoren

1. Er is een heldere oudergesprekkencyclus, waarbij gestart wordt met een startgesprek

2. Ouders kunnen participeren in een MR of de activiteitencommissie

3. Ouders worden regelmatig over schoolzaken geïnformeerd via de schoolapp

4. Er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om ouders te informeren over onderwijsinoud

6.8 Voor- en vroegschoolse educatie

Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met het
peutercentrum gevestigd in onze school. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het
onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Onze school
(vroegschool: groep 1 en 2) heeft een beredeneerd aanbod samengesteld en werkt daarnaast met de methode
LOGO3000. Het peutercentrum maakt gebruik van dezelfde methode voor woordenschat. 
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7 Financieel beleid

7.1 Financieel beleid KSU

Inleiding
De kracht van de KSU is dat ‘het geheel meer is dan de som der delen’. Onze scholen zijn los van elkaar goed, maar
in samenwerking en verbinding met de andere scholen worden ze nog beter.

Dit uitgangspunt van het strategisch beleid is terug te zien in onze financiële en materiele beleidskeuzes. In dit
hoofdstuk van het schoolplan beschrijven we deze keuzes als het gaat om gezamenlijk en schoolbeleid op financieel
gebied.

Gezamenlijk zorgen we als KSU voor uitstekend onderwijs
Ten aanzien van het financiële en materiele beleid, volgen de middelen de uitgangspunten die we in ons strategisch
plan hebben opgenomen. Waar we elkaar kunnen versterken, gelet op de strategische doelstellingen of op specifieke
expertise, schaalvoordelen ofwel solidariteitsafwegingen, werken we samen. In de basis vindt de oorsprong van onze
bekostiging plaats vanuit de bekostiging per kind.

Gezamenlijke budgetten
Het financieel beleid kent drie begrotingscategorieën waar een gezamenlijke begroting op KSU niveau voor wordt
gemaakt. De scholen dragen -in verhouding tot hun inkomsten- een bedrag af om uitgaven te kunnen doen om de
gezamenlijke ambities te kunnen realiseren.
De volledige uitwerking van dit beleid is terug te vinden in de jaarlijkse begroting van de KSU.

Hieronder de drie begrotingscategorieën zoals we deze op KSU niveau kennen:
De begrotingscategorie “Gezamenlijk beleid” is opgezet voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld
PR en communicatie, werving en selectie en kwaliteits- en organisatie-impulsen.

De begrotingscategorie “Solidariteit” staat voor gezamenlijkheid, en versterkt onze positie op het gebied van
bijvoorbeeld langdurige ziektevervanging, begeleiding door de arbodienst, duurzame inzetbaarheid en
ouderschapsverlof.

Ten slotte is er de begrotingscategorie “Kantoor”, waarmee de personele en materiele kosten van het stafbureau
worden afgedekt. Gezamenlijke ondersteuning is hier gericht op compliance, advies en expertise, en
informatievoorziening.

Instrumenten en school-specifieke budgetten
Jaarlijks wordt, in de voorbereidingsfase van de kalenderjaarbegroting, door het College van Bestuur een kaderbrief
opgesteld, waarin de kaders en mogelijkheden voor de scholen vastgelegd zijn. De kaders worden opgesteld na
voorafgaand overleg met schooldirecteur, en relevante gremia zoals de GMR.

De instrumenten die op financieel gebied beschikbaar zijn voor een school zijn:
- een exploitatiebegroting,
- meerjaren-investeringsbegrotingen voor meubilair, onderwijsleerpakket en ICT (hardware),
- een meerjaren-onderhoudsplan en een onderhoudsbegroting per jaar.
De investeringsbegrotingen hebben een relatie met de exploitatiebegroting omdat de afschrijvingslasten in de
exploitatie komen.

De onderhoudsbegroting wordt vastgesteld op basis van een meerjaren-onderhoudsbegroting waarvoor een externe
dienst een bouwkundig onderbouwde opzet aanlevert. De kosten, voortkomend uit de onderhoudsbegroting worden
betaald vanuit een voorziening voor groot onderhoud. Ten aanzien van de jaarlijkse bijdrage aan de voorziening wordt
een beperkte solidariteit toegepast door bij het bepalen van de dotatie op schoolniveau een minimaal (11%) en
maximaal percentage (18%) van de materiele begroting toe te passen. (percentages gebaseerd op de kadernota
2021 -2022)
Ten behoeve van de inzet van personeel wordt met een model gewerkt, waarbij de keuze is gemaakt voor
gedeeltelijke onderlinge solidariteit tussen de KSU-scholen. Op grond van beleidskeuzes vindt beperkte herverdeling
tussen de scholen plaats. In het Bestuursformatieplan wordt per schooljaar vastgelegd hoeveel personeel ingezet kan
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worden op een locatie uitgaande van de bekostiging vanuit het Rijk, andere geldstromen en op basis van
beleidskeuzes van de KSU. Voor specifiekere informatie hieromtrent wordt verwezen naar het meest recente
Bestuursformatieplan van de KSU, dat te vinden is op de website van de KSU.

Naast directe inzet van personeel, zijn er ook indirecte personele kosten. Dit betreft met name uitgaven op het gebied
van schoolontwikkeling, nascholing, teambuilding en kosten MR.
Hiervoor nemen scholen een bedrag van ongeveer 20% van hun inkomsten vanuit de rijksbijdrage “Personeel en
arbeidsmarktbeleid” op. (percentage gebaseerd op de kadernota 2021-2022)

Voorzieningen en reserves
De KSU wil meerjarig financieel gezond blijven en in de basis zorgen voor continuïteit van uitstekend onderwijs. Als
onderdeel van de planning en control cyclus wordt daarom gekeken of de gewenste financiële kengetallen deze
continuïteit onderschrijven. Daarnaast wordt periodiek een risico-inventarisatie gedaan, waarbij beoordeeld wordt
hoeveel het weerstandsvermogen voor de KSU in totaal zou moeten zijn. Het gewenste weerstandsvermogen
reflecteert de benodigde reserve die nodig is om ingeschatte risico’s af te kunnen dekken.

De huidige reserves van de scholen zijn als volgt ingedeeld::
- een reserve personeel;
- een reserve PAB en
- een algemene reserve.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezonde financiële buffer (weerstandsvermogen) maakt dat er gelden
beschikbaar moeten blijven als voorziening, c.q. reserve, voor de momenten dat de bekostiging van de aanwezige
leerlingen niet voldoende is om (tijdelijk) een school in personele en materiële zin te bekostigen.
Bij het beoordelen van de vraag van scholen om de schoolreserves te mogen inzetten wordt initieel steeds
meegewogen of op dat moment de reserves van de totale KSU, evenals die van de school dit toelaten.

Inzet van middelen vanuit deze reserves kan op basis van een door de school opgesteld en door het College van
Bestuur goedgekeurd plan. Dit kan betrekking hebben op noodsituaties of extra ontwikkelplannen.

Stichting breed zijn maximumbedragen vastgesteld voor de reserves per school. Daarnaast geldt de stelregel dat een
reserve niet negatief mag zijn.
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8 Zorg voor kwaliteit

8.1 Kwaliteitszorg

Vanuit de meerjarenplanning en de jaarplannen monitoren en evalueren wij 2 keer per jaar ons kwaliteitsverbetering.
Tevens werken we opbrengstbewust en meten we 2 keer per jaar de kwaliteit van ons onderwijs middels het
evalueren en verantwoorden van de resultaten vanuit het LOVS. We meten de kwaliteit aan de hand van vastgestelde
schoolnormen. We hebben hierbij hoge verwachtingen.

Uit de verschillende evaluaties komen passende interventies. Deze komen tot stand in samenspraak met het team.
Deze interventies staan in de evaluatie van het jaarplan en de schoolrapportage (verantwoording resultaten). Deze
punten voeren we direct in of nemen we mee in het jaarplan van het opvolgende jaar.  De verbeterpunten kunnen
zowel teambreed als door een leerteam worden opgepakt. 
Individuele en/of groepsinterventies staan beschreven in de tussenbladen en besproken met de intern begeleider.
Deze groeps- en leerlingbesprekingen zijn onderdeel van de HGW cyclus.

De kwaliteitszorg is tevens gekoppeld aan het personeelsbeleid. Door middel van observaties en een
gesprekkencyclus is in beeld hoe personeel zich verhoudt tot resultaten en kwaliteit. 

Kwaliteitsindicatoren

1. De school pleegt systematisch kwaliteitszorg

2. Het systeem voor kwaliteitszorg richt zich op het onderwijsleerproces

3. Het systeem voor kwaliteitszorg richt zich op de leerresultaten

4. De school heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs

5. De school evalueert regelmatig of de doelen gehaald worden

6. De oorzaken van tekortschietende onderwijskwaliteit worden geanalyseerd

7. Op basis van analyses worden waar nodig verbeteringen doelgericht doorgevoerd

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Kwaliteitszorg (KA1) 3,2

MTO - Kwaliteitszorg 3,5

Aandachtspunt Prioriteit

De school pleegt systematisch kwaliteitszorg gemiddeld

We gaan op zoek naar een passend leerlingvolgsysteem gemiddeld

8.2 Verantwoording en dialoog

Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig zal onze
school geauditeerd worden door collega directeuren binnen het bestuur. Daarnaast werken we nauw samen met de
MR, zowel ouder- als personeelsgeleding. Ook bevragen we ouders, leraren en leerlingen 2 jaarlijks middels een
peiling. We organiseren tussen elke schoolvakantie een leerlingarena. Hierin stellen we kinderen open vragen over de
kwaliteit van het onderwijs en het leerkrachthandelen en ingezette verbeteringen. De schoolrapportage met de
verantwoording van de resultaten en de voortgang en evaluatie van het jaarplan delen we met de MR. 

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school stelt jaarlijks een jaarplan op
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Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Verantwoording en dialoog (KA3) 3

8.3 Het meten van de basiskwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2017 de basiskwaliteit op 17 standaarden. Wij
hebben gemeten of we voldoen aan de gestelde eisen van basiskwaliteit met behulp van de knop Zelfevaluatie
Basiskwaliteit (Mijnschoolplan.nl). De scores per standaard en de actiepunten zijn opgenomen in ons schoolplan in de
bijpassende paragrafen. De totaaluitslagen zijn als bijlage toegevoegd aan ons schoolplan. We zijn voornemens om
de basiskwaliteit 1 x per twee jaar te meten met behulp van het instrument WMK-PO. De acties die dat oplevert zullen
we meenemen in de jaarplannen.

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

MTO - Kwaliteitszorg 3,5

MTO - Leerstofaanbod 3,31

MTO - Leertijd 3,48

MTO - Pedagogisch Handelen 3,6

MTO - Didactisch Handelen 3,48

MTO - Afstemming 3,47

MTO - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,46

MTO - Schoolklimaat 3,5

MTO - Ondersteuning leerlingen 3,4

MTO - Opbrengsten 3,11

MTO - Integraal Personeelsbeleid 3,51

MTO - Sociale veiligheid 3,66

MTO - Incidenten 3,75

Aandachtspunt Prioriteit

Op onze school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vorming laag

Op onze school hebben we goede afspraken gemaakt over het huiswerk laag

De eindresultaten van groep 8 (eindtoets) worden met elkaar –als team- besproken gemiddeld

De sociale resultaten van de groepen worden met elkaar –als team- besproken gemiddeld

8.4 Onze eigen kwaliteitsaspecten

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

8.5 Vragenlijst Leraren
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De vragenlijst voor Leraren (WMK) is afgenomen in april 2021. De school scoort een 3,50. Daarmee scoort de school
ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 78%: 14 van de 18 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het
responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de
uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

MTO - Kwaliteitszorg 3,5

MTO - Leerstofaanbod 3,31

MTO - Leertijd 3,48

MTO - Pedagogisch Handelen 3,6

MTO - Didactisch Handelen 3,48

MTO - Afstemming 3,47

MTO - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,46

MTO - Schoolklimaat 3,5

MTO - Ondersteuning leerlingen 3,4

MTO - Opbrengsten 3,11

MTO - Integraal Personeelsbeleid 3,51

MTO - Sociale veiligheid 3,66

MTO - Incidenten 3,75

Aandachtspunt Prioriteit

Op onze school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vorming laag

Op onze school hebben we goede afspraken gemaakt over het huiswerk laag

De eindresultaten van groep 8 (eindtoets) worden met elkaar –als team- besproken gemiddeld

De sociale resultaten van de groepen worden met elkaar –als team- besproken gemiddeld

8.6 Vragenlijst Leerlingen

De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) nemen we af in het schooljaar 2021-2022.

Op onze school komen leerlingen ook 1 keer in de 2 maanden bij elkaar in een leerlingarena. De kinderen bespreken
samen met een aantal leerkrachten allerlei schoolaangelegenheden die samenhangen met de kwaliteit van de school.

Beoordeling

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

8.7 Vragenlijst Ouders

De vragenlijst voor ouders zal worden afgenomen in het schooljaar 2021-2022. 
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9 Strategisch beleid

9.1 Strategisch beleid

Domein Aandachtspunten beleidsplan 2021-2025 Prioriteit

Maatschappelijke
opdracht

Onze leerlingen leren kinderen van verschillende achtergronden kennen. laag

Maatschappelijke
opdracht

Ons onderwijs omvat niet alleen kwalificatie maar ook persoonsvorming
en socialisatie.

gemiddeld

Maatschappelijke
opdracht

Duurzaamheid is zichtbaar in ons dagelijks handelen en we stimuleren
bewustwording bij leerlingen ten aanzien van hun bijdrage aan een
duurzame wereld.

gemiddeld

Maatschappelijke
opdracht

Kansengelijkheid betekent voor ons dat alle kinderen, ongeacht hun
achtergrond, hun leer-potentieel bereiken. De scholen beschrijven hoe
kansengelijkheid wordt bevorderd en gerealiseerd.

gemiddeld

Maatschappelijke
opdracht

De democratische cultuur waarin vrijheid, gelijkheid en solidariteit
centraal staan, is zichtbaar in de gehele organisatie.

gemiddeld

Uitstekend
onderwijs

Scholen bieden kwalitatief uitstekend onderwijs, zijn research-informed
en werken data-geïnformeerd.

hoog

Uitstekend
onderwijs

Onze scholen realiseren/ontwikkelen vaardigheden op het gebied van
o.a. mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking
(het logisch benaderen van problemen en die oplossen met
computertechnologie).

gemiddeld

Uitstekend
onderwijs

De scholen beschrijven hoe zij leerlingen voorbereiden op de wereld
waar ICT een fundamentele plek inneemt in de communicatie en
dataverwerking.

gemiddeld

Uitstekend
onderwijs

ICT middelen zijn voldoende beschikbaar voor leerlingen en
medewerkers.

gemiddeld

Lerend
organiseren

Medewerkers vertalen de visie en ambities van de KSU naar hun eigen
dagelijkse praktijk.

gemiddeld

Lerend
organiseren

Professionals nemen verantwoordelijkheid voor hun rol en positie binnen
de KSU en krijgen de ruimte en vrijheid om dat te doen.

gemiddeld

Lerend
organiseren

Professionals blijven steeds ontwikkelen. Eigen kwaliteiten en onze
(wettelijke en maatschappelijke) opdracht worden zo goed mogelijk
gematcht.

gemiddeld

Lerend
organiseren

We leren van en met elkaar. De KSU vindt het delen van kennis en
ervaring essentieel.

gemiddeld

Lerend
organiseren

De KSU zoekt de verbinding met de maatschappij op en ziet de school
als oefenplaats om een rijke leeromgeving te creëren.

gemiddeld

Deel van de
samenleving

Er wordt door de scholen bewust en constructief samengewerkt met
partners in de omgeving.

gemiddeld

Deel van de
samenleving

De driehoek ouder-kind-school staat sterk, waardoor een kind zich goed
kan ontwikkelen.

gemiddeld

Lerend
organiseren

De KSU werkt met teamgerichte sturing, waarbij teams gezamenlijk
ontwikkelen en zich verantwoorden.

gemiddeld
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10 Aandachtspunten 2021-2025

Hoofdstuk /
paragraaf Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Op onze school wordt uitstekend onderwijs gegeven aan het jonge
kind, door een dekkend beredeneerd aanbod gebaseerd op de
leerlijnen. Hierbij is spelend leren ons uitgangspunt.

Inzetten op vroegsignalering middels Kijk!

hoog

Op onze school geven wij uitstekend rekenonderwijs, o.a. doordat
leerkrachten de methode kunnen aanvullen door hun sterke kennis
van de leerlijnen en didactiek per vakgebied.

De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de
gestelde norm (zie regeling leerresultaten PO)
Werken met het drieslagmodel

gemiddeld

Op onze school geven wij uitstekend taal/leesonderwijs, o.a. doordat
leerkrachten de methode kunnen aanvullen door hun sterke kennis
van de leerlijnen en didactiek per vakgebied.

De eindresultaten m.b.t. Nederlandse taal voldoen aan de
gestelde norm (zie regeling leerresultaten PO)
Bevorderen leesmotivatie op school en thuis
Borging Close reading
Inrichten volledig toegeruste schoolbibliotheek om ook het thuis
lezen te stimuleren
Doorgaande lijn in didactiek spelling
Activiteiten gericht op leesbevording

hoog

Op onze school zorgen leerkrachten voor kansengelijkheid door data
feitelijk te analyseren en interventies in te zetten op leerlingen en
groep.

Differentiëren binnen de groepen
De eindresultaten van groep 8 (eindtoets) worden met elkaar –
als team- besproken
We gaan op zoek naar een passend leerlingvolgsysteem
De eindresultaten van groep 8 (eindtoets) worden met elkaar –
als team- besproken
Passende manier van schriftelijke rapportage voor kinderen en
ouders
Kansengelijkheid betekent voor ons dat alle kinderen, ongeacht
hun achtergrond, hun leer-potentieel bereiken. De scholen
beschrijven hoe kansengelijkheid wordt bevorderd en
gerealiseerd.

hoog
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Op onze school is ons pedagogisch handelen goed op elkaar
afgestemd en creëren we een doorgaande lijn in ons pedagogisch
aanbod.

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale
competenties
De leerlingen van de school voelen zich sociaal, fysiek en
psychisch veilig
De leerlingen scoren een voldoende met betrekking tot
welbevinden
Het veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen, afhandelen,
registreren en evalueren van incidenten
De sociale resultaten van de groepen worden met elkaar –als
team- besproken
De sociale resultaten van de groepen worden met elkaar –als
team- besproken
Ons onderwijs omvat niet alleen kwalificatie maar ook
persoonsvorming en socialisatie.

gemiddeld

Beleidsplan 2021-
2025:
Maatschappelijke
opdracht

Duurzaamheid is zichtbaar in ons dagelijks handelen en we
stimuleren bewustwording bij leerlingen ten aanzien van hun bijdrage
aan een duurzame wereld.

gemiddeld

De democratische cultuur waarin vrijheid, gelijkheid en solidariteit
centraal staan, is zichtbaar in de gehele organisatie.

gemiddeld

Beleidsplan 2021-
2025: Uitstekend
onderwijs

Onze scholen realiseren/ontwikkelen vaardigheden op het gebied van
o.a. mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking
(het logisch benaderen van problemen en die oplossen met
computertechnologie).

De scholen beschrijven hoe zij leerlingen voorbereiden op de
wereld waar ICT een fundamentele plek inneemt in de
communicatie en dataverwerking.
ICT middelen zijn voldoende beschikbaar voor leerlingen en
medewerkers.

gemiddeld

Beleidsplan 2021-
2025: Lerend
organiseren

Professionals blijven steeds ontwikkelen. Eigen kwaliteiten en onze
(wettelijke en maatschappelijke) opdracht worden zo goed mogelijk
gematcht.

We leren van en met elkaar. De KSU vindt het delen van kennis
en ervaring essentieel.

gemiddeld

De KSU zoekt de verbinding met de maatschappij op en ziet de
school als oefenplaats om een rijke leeromgeving te creëren.

gemiddeld

De KSU werkt met teamgerichte sturing, waarbij teams gezamenlijk
ontwikkelen en zich verantwoorden.

Professionals nemen verantwoordelijkheid voor hun rol en positie
binnen de KSU en krijgen de ruimte en vrijheid om dat te doen.

gemiddeld

Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

Verbinding blijven zoeken en aandacht voor achtergronden
Onze leerlingen leren kinderen van verschillende achtergronden
kennen.

laag

Heldere communicatie naar ouders
De driehoek ouder-kind-school staat sterk, waardoor een kind
zich goed kan ontwikkelen.

laag

Hoofdstuk /
paragraaf Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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Begeleidingsplan startende leerkrachten
Begeleidingsplan startende leerkracht en zij instromers

gemiddeld

Samenwerking externe partijen versterken
Er wordt door de scholen bewust en constructief samengewerkt
met partners in de omgeving.

laag

De visies van de
school

We gaan onze visie op leren nog scherper formuleren, waarbij we
ons baseren op onderzoek naar leren.

Scholen bieden kwalitatief uitstekend onderwijs, zijn research-
informed en werken data-geïnformeerd.

gemiddeld

Levensbeschouwelijke
identiteit

Implementatie Hemel en Aarde
Verbinding blijven zoeken en aandacht voor achtergronden

laag

Vakken, methodes en
toetsinstrumenten

Cultuureducatie
Op onze school wordt voldoende aandacht besteed aan
creatieve vorming
Op onze school wordt voldoende aandacht besteed aan
creatieve vorming

gemiddeld

Les- en leertijd Op onze school hebben we goede afspraken gemaakt over het
huiswerk

laag

Introductie en
begeleiding

Leerkrachtobservatie instrument integreren in MSP laag

Vervolgsucces De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven
schooladviezen in overeenstemming zijn met de loopbaan van de
leerlingen

gemiddeld

Hoofdstuk /
paragraaf Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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11 Meerjarenplanning 2021-2022

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school wordt uitstekend onderwijs gegeven aan het jonge kind, door een dekkend
beredeneerd aanbod gebaseerd op de leerlijnen. Hierbij is spelend leren ons uitgangspunt.

Op onze school geven wij uitstekend rekenonderwijs, o.a. doordat leerkrachten de methode
kunnen aanvullen door hun sterke kennis van de leerlijnen en didactiek per vakgebied.

Op onze school geven wij uitstekend taal/leesonderwijs, o.a. doordat leerkrachten de methode
kunnen aanvullen door hun sterke kennis van de leerlijnen en didactiek per vakgebied.

Op onze school zorgen leerkrachten voor kansengelijkheid door data feitelijk te analyseren en
interventies in te zetten op leerlingen en groep.

Op onze school is ons pedagogisch handelen goed op elkaar afgestemd en creëren we een
doorgaande lijn in ons pedagogisch aanbod.

De visies van de
school

We gaan onze visie op leren nog scherper formuleren, waarbij we ons baseren op onderzoek
naar leren.

Vakken, methodes
en
toetsinstrumenten

Cultuureducatie

Les- en leertijd Op onze school hebben we goede afspraken gemaakt over het huiswerk

Vervolgsucces De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in
overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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12 Meerjarenplanning 2022-2023

Hoofdstuk / paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school wordt uitstekend onderwijs gegeven aan het jonge kind, door een dekkend
beredeneerd aanbod gebaseerd op de leerlijnen. Hierbij is spelend leren ons uitgangspunt.

Op onze school geven wij uitstekend rekenonderwijs, o.a. doordat leerkrachten de
methode kunnen aanvullen door hun sterke kennis van de leerlijnen en didactiek per
vakgebied.

Op onze school geven wij uitstekend taal/leesonderwijs, o.a. doordat leerkrachten de
methode kunnen aanvullen door hun sterke kennis van de leerlijnen en didactiek per
vakgebied.

Op onze school zorgen leerkrachten voor kansengelijkheid door data feitelijk te analyseren
en interventies in te zetten op leerlingen en groep.

Op onze school is ons pedagogisch handelen goed op elkaar afgestemd en creëren we
een doorgaande lijn in ons pedagogisch aanbod.

Beleidsplan 2021-2025:
Maatschappelijke
opdracht

De democratische cultuur waarin vrijheid, gelijkheid en solidariteit centraal staan, is
zichtbaar in de gehele organisatie.

Beleidsplan 2021-2025:
Lerend organiseren

Professionals blijven steeds ontwikkelen. Eigen kwaliteiten en onze (wettelijke en
maatschappelijke) opdracht worden zo goed mogelijk gematcht.

De KSU zoekt de verbinding met de maatschappij op en ziet de school als oefenplaats om
een rijke leeromgeving te creëren.

De KSU werkt met teamgerichte sturing, waarbij teams gezamenlijk ontwikkelen en zich
verantwoorden.

Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

Heldere communicatie naar ouders

Begeleidingsplan startende leerkrachten

Levensbeschouwelijke
identiteit

Implementatie Hemel en Aarde

Introductie en
begeleiding

Leerkrachtobservatie instrument integreren in MSP

Vervolgsucces De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in
overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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13 Meerjarenplanning 2023-2024

Hoofdstuk / paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school wordt uitstekend onderwijs gegeven aan het jonge kind, door een dekkend
beredeneerd aanbod gebaseerd op de leerlijnen. Hierbij is spelend leren ons uitgangspunt.

Op onze school geven wij uitstekend rekenonderwijs, o.a. doordat leerkrachten de
methode kunnen aanvullen door hun sterke kennis van de leerlijnen en didactiek per
vakgebied.

Op onze school geven wij uitstekend taal/leesonderwijs, o.a. doordat leerkrachten de
methode kunnen aanvullen door hun sterke kennis van de leerlijnen en didactiek per
vakgebied.

Op onze school zorgen leerkrachten voor kansengelijkheid door data feitelijk te analyseren
en interventies in te zetten op leerlingen en groep.

Op onze school is ons pedagogisch handelen goed op elkaar afgestemd en creëren we
een doorgaande lijn in ons pedagogisch aanbod.

Beleidsplan 2021-2025:
Maatschappelijke
opdracht

Duurzaamheid is zichtbaar in ons dagelijks handelen en we stimuleren bewustwording bij
leerlingen ten aanzien van hun bijdrage aan een duurzame wereld.

Beleidsplan 2021-2025:
Lerend organiseren

Professionals blijven steeds ontwikkelen. Eigen kwaliteiten en onze (wettelijke en
maatschappelijke) opdracht worden zo goed mogelijk gematcht.

Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

Verbinding blijven zoeken en aandacht voor achtergronden

Samenwerking externe partijen versterken

Vakken, methodes en
toetsinstrumenten

Cultuureducatie

Vervolgsucces De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in
overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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14 Meerjarenplanning 2024-2025

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school wordt uitstekend onderwijs gegeven aan het jonge kind, door een dekkend
beredeneerd aanbod gebaseerd op de leerlijnen. Hierbij is spelend leren ons uitgangspunt.

Op onze school geven wij uitstekend rekenonderwijs, o.a. doordat leerkrachten de methode
kunnen aanvullen door hun sterke kennis van de leerlijnen en didactiek per vakgebied.

Op onze school geven wij uitstekend taal/leesonderwijs, o.a. doordat leerkrachten de methode
kunnen aanvullen door hun sterke kennis van de leerlijnen en didactiek per vakgebied.

Op onze school zorgen leerkrachten voor kansengelijkheid door data feitelijk te analyseren en
interventies in te zetten op leerlingen en groep.

Op onze school is ons pedagogisch handelen goed op elkaar afgestemd en creëren we een
doorgaande lijn in ons pedagogisch aanbod.

Beleidsplan 2021-
2025: Uitstekend
onderwijs

Onze scholen realiseren/ontwikkelen vaardigheden op het gebied van o.a. mediawijsheid,
informatievaardigheden en computational thinking (het logisch benaderen van problemen en die
oplossen met computertechnologie).

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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15 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 08KK

Naam: KBS Johannes

Adres: Eufraatdreef 3

Postcode: 3564 XZ

Plaats: UTRECHT

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2021 tot 2025
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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16 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 08KK

Naam: KBS Johannes

Adres: Eufraatdreef 3

Postcode: 3564 XZ

Plaats: UTRECHT

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2021 tot 2025 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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