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1 Inleiding
De indeling van ons schoolplan 2021-2025 is afgestemd op het strategisch beleidsplan van de KSU en de thema’s die
wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Naast schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons
personeel. In dit schoolplan beschrijven we ook wat we doen om de medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis
en vakbekwaam (Cao-PO). We werken met jaarplannen. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de
gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en
evalueren. Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan
de medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een
bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. Ons schoolplan beschrijft globaal
onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer gedetailleerde beschrijving naar
bijlagen.

2 Schoolbeschrijving

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  KSU

Algemeen directeur  Tjeerd de Jong 

Adres + nr.:  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:  Zeven Gaven

Directeur:  Karry Pomo

Adres + nr.:  Trumanlaan 60B

Postcode + plaats:  3527BR Utrecht

Telefoonnummer:  030-2936476

E-mail adres:  karry.pomo@ksu-utrecht.nl

Website adres:  

De directeur vormt samen met de bouwcoördinatoren het managementteam (MT). Onze school wordt bezocht door
169 leerlingen en staat in de wijk Kanaleneiland, als deel van de brede school Het Hart van Noord.  De kenmerken
van de leerlingen (gewicht 39,6) en de consequenties daarvan voor onze organisatie en ons onderwijs, beschrijven
we in verschillend hoofdstukken. 

3 Sterkte-zwakteanalyse
Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema:

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Focus op de kernvakken.
Zeer planmatige aanpak.
Goed pedagogisch, sociaal-emotioneel klimaat.
Professioneel team, leerteams.
Scholing is belangrijk

 Eigenaarschap kan op alle niveaus beter
ontwikkeld worden.
Aanbod voor kinderen die meer aankunnen moet
beter. 
Cultureel aanbod (o.a. muziek) kan beter.
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KANSEN BEDREIGINGEN

Uitbouwen samenwerking, eigenaarschap en
professionalisering binnen het team.
Opgaan voor goed (inspectie)

Minder aanmeldingen door vergrijzing wijk en
aanbouw tweepersoons woningen.
Aantal kinderen met een taalachterstand en zorg
stijgt nog steeds.

Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2019-2023 willen we met de volgende ontwikkelingen rekening
houden:

1. Ontwikkelen van eigenaarschap kinderen en team (teamsturing KSU)
2. Visie-ontwikkeling team in het kader van nieuw SBP KSU.
3. Op gaan voor goed (inspectie)

4 Risico's
Door het krimpend aantal kinderen in de wijk (oorzaak o.a. vergrijzing,  huizenbouw voor tweeverdieners) zien wij het
aantal aanmelding bij onze school, maar ook bij de buurscholen, dalen. Er zijn teveel scholen in de wijk die uit
dezelfde vijver moeten vissen. Deze trend is al een paar jaar aan de gang. Door corona is de situatie er niet beter op
geworden. De daling van het aantal leerlingen heeft gevolgen voor de financiële situatie en de formatie. Door Corona
profiteren we van de subsidies, maar dit zijn geen structurele oplossingen. 

Risicoanalyse

I M P A C T

K 
A 
N 
S

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

Zeer klein (1) Laag Laag Laag Midden Midden

Klein (2) Laag Laag Midden Midden Midden

Middel (3) Laag Midden Midden Midden Hoog

Groot (4) Midden Midden Midden Hoog Hoog

Zeer groot (5) Midden Midden Hoog Hoog Hoog

Risicoanalyse Personeelsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Inkrimping personeel Groot (4) Maximaal (4)
Hoog

Maatregel:

Risicoanalyse Organisatorisch beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Krimpend leerlingenaantal door vergrijzing Groot (4) Maximaal (4)
Hoog

Maatregel:

5 De missie van de school
Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het
leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open
voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers, als zij de visie en waarden onderschrijven.
Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende
vorm van vervolgonderwijs en hen (mede) op te voeden tot volwaardige en respectvolle burgers. Gezien de
achtergronden van de kinderen, krijgen de kernvakkenen de sociaal-emotionele ontwikkeling veel aandacht.
Daarnaast besteden we natuurlijk ook aandacht  de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.
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Slogan en kernwaarden

Onze slogan is: Talent voor de toekomst!

Onze kernwaarden zijn:

aandacht
kwaliteit
plezier
samenwerken

Onze kernwaarden:

aandacht

Wij vinden het belangrijk dat wij aandacht hebben voor elkaar, voor de leerlingen en hun ouders. Wij
zijn onbevooroordeeld en hebben een open, luisterende houding ten opzichte van elkaar.

Kwaliteit

Wij willen de beste school zijn die we kunnen zijn.

Samenwerken

Wij geloven dat door samen te werken meer bereikt kan worden (plezier en kwaliteit)

Plezier

Wij hebben plezier in ons werk en wij zorgen er voor dat kinderen plezier beleven aan leren en
samenzijn.

6 Onze parels
Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:

Parel Standaard

Wij hebben echte focus op de basisvaardigheden. OR1 - Resultaten

Wij werken met professionele leerteams. KA2 - Kwaliteitscultuur

Wij organiseren koffieochtenden en vadergroepen. OP6 - Samenwerking

Wij werken succesvol met Kanjer. SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Wij hebben betrokken ouders met wie we goed samenwerken OP6 - Samenwerking

Wij hebben kwalitatief goede medewerkers KA2 - Kwaliteitscultuur

Wij ontwikkelen en waarborgen voorturend onze kwaliteit. KA2 - Kwaliteitscultuur

7 De grote doelen voor de komende vier jaar
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Streefbeelden

1. Op onze school hebben we een gedeelde visie op onderwijs

2. Onze school borgt ingezette traject goed.

3. Op onze school is het techniekonderwijs op orde.

4. Op onze school gaan we effectief om met leerlingen die meer aankunnen op het gebied van lesstof.

5. Op onze school zijn alle kinderen ICT-vaardig op de vier gebieden van het ict onderwijs.

6. Op onze school is een uitgewerkt cultureel aanbod.

7. Onze leerlingen zijn wereldburgers

8 Onze visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten
van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding,
wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn:
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de
didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
onderwijs op maat geven: differentiëren
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
kinderen zelfstandig (samen) laten werken

9 Onze visie op identiteit
Wij zijn een katholieke school in een wijk waar de meerderheid van de populatie moslim is.  Omdat we het belangrijk
vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan
geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde
levensbeschouwing of -overtuiging. Wij vieren kerst en pasen, maar ook het Suikerfeest en Offerfeest.  

10 Onderwijskundig beleid
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteden we structureel en
expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming,
sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en
actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar
omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. 

Actief Burgerschap en Sociale cohesie hebben we allereerst de risico’s van de omgeving in kaart gebracht. Op basis
van de risico’s hebben we vervolgens onze visie, onze doelen en ons aanbod vastgesteld. Onze visie luidt: leerlingen
groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen
op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is
kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk, dat onze leerlingen op een
bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen
omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen
leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. De belangrijkste
kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:  

Kwaliteitsindicatoren  

We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit waarden en
normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving. 
Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen.
Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden 
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We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de samenleving
en die gericht zijn op samenwerking. 
We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en
overtuigingen (religies). 
We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het
leven.  

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 kenmeren van onze leerlingen en bereidt hen voor op het
vervolgonderwijs. Onze school biedt een onderwijswijsaanbod aan dat past bij de wettelijke voorschriften. In het kader
van de “eigen opdracht” bieden we ook Spaanse les, weerbaarheidstraining en schaken aan. De belangrijkste
kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Ons aanbod is dekkend voor de kerndoelen
Ons aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen
Ons aanbod richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling
Ons aanbod richt zich op actief burgerschap
Ons aanbod past bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie
Ons aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs

 

Onze school biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen.
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 gevalideerde toetsen (Cito). 
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vakken methode toetsinstrumenten vervangen

Taal Logo 3000 
Spelbegeleiding 
Beredeneerd
aanbod en taal 
Veilig Leren
Lezen 
De Taalronde 
Estafette 
Taalactief

DMT, AVI,  
methodegebonden toetsen 
Protocol Leesproblemen-dyslexie, methodegebonden
toetsen (Taalactief en woordenschat)

Estafette wordt
vervangen 
 in 2021-2022

Begrijpend lezen Clos Reading 
Nieuwsbegrip

Cito-BL 

Spelling Taalactief Cito spelling en cito spelling ww. 
methodetoetsen

Rekenen  Rekenrijk Utrechtse GetallenToets 
Cito rekenen en wiskunde 
Cito basisbewerkingen 
Methodegebonden toetsen

 2022-2023

Schrijven Pennestreken --

Engels Join In methodegebonden toetsen

Aardrijkskunde De Zaken van
Zwijssen

methodegebonden toetsen

Geschiedenis De Zaken van
Zwijssen

methodegebonden toetsen

Natuur De Zaken van
Zwijssen

methodegebonden toetsen 2022-2023

Wetenschap en
Techniek

--

 Verkeer  Veilig Verkeer  methodegebonden toetsen  

 Tekenen  Eigen lessen   

 Handvaardigheid  Kopalessen   

 Muziek  eigen lessen   

 Drama  eigen lessen   

 Beweginsgslessen  Basislessen   

 Sociaal-emotionele
ontwikkeling

 Kanjerlessen   

 Godsdienst  eigen lessen   

 los van een
methode

  Cito Eindtoets  
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Het vakgebied Nederlandse taal krijgt –op basis van de leerlingenpopulatie- veel aandacht in ons curriculum. We
leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. 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. Taalachterstanden pakken wij aan vanaf het allereerste
begin. Daartoe hebben we contact met voorschoolse voorzieningen. Op basis van informatie kunnen de leraren direct
aan de slag met kinderen met een taalachterstand.  Groepen, subgroepen of leerlingen die uitvallen bij
taal(les)onderwijs krijgen te maken met een intensiever taalaanbod, meer instructie en meer oefening
(automatiseren). De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

Kwaliteitsindicatoren:

Onze school beschikt over een taalbeleidsplan
Onze school beschikt over een gekwalificeerde taalcoördinator
De leraren besteden meer tijd aan taal- en woordenschatonderwijs dan de gemiddelde school 
We hebben normen vastgesteld voor de diverse onderdelen van taal
De school geeft technisch lezen in alle groepen (t/m groep 8) 

 Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan
rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate
taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op
kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen. We gebruiken moderne methodes en Cito-toetsen om de
ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We werken bij rekenen met groepsplannen; de leraren hebben zich
uitgebreid geprofessionaliseerd in het werken met compacten. Het rekenteam, onder leiding van een rekenspecialist
zorgt voor innovatie en borging. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren:

Het rooster vermeldt de aandacht die besteed wordt aan automatiseren
Per groep hebben we normen voor de Cito-toetsen vastgesteld
We gebruiken de methodegebonden toetsen systematisch
De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek (ze zijn op de
hoogte van de nieuwste inzichten)
De leraren werken bij rekenen en wiskunde met groepsplannen
Het rekenteam, onder leiding van een rekenspecialist zorgt voor innovatie en borging.

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen
breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis,
natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat hun leefwereld wordt vergroot. Daar hoort
cultuur in al haar vormen bij. Wij bezoeken culturele instellingen en vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich op
een creatieve manier kunnen uiten. In een toekomstig schooljaar zal kunstzinnige vorming een belangrijker plaats in
gaan nemen in ons onderwijs. 

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. We willen kinderen meegeven dat bewegen
belangrijk en leuk is. En bewegen doe je samen: de gymlessen hebben een zeer belangrijk sociaal aspect.

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek.
Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. Dit is een onderdeel dat we in de toekomst gaan uitwerken.

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. Bij ons op
school beginnen we met Engels in de kleuterbouw.

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende
leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken. We richten ons daarbij, meer dan
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de gemiddelde school, op de kernvakken. Leertijden staan beschreven en er wordt gewerkt met duidelijke dag en
weekplanningen. 

Wij hebben voor het pedagogisch-didactisch handelen als team een visie ontwikkeld en deze vertaald in concrete
gedragsindicatoren. De leraren weten daardoor wat “goed” onderwijs inhoudt. De indicatoren zijn opgenomen in een
observatie-instrument (zie Personeelsbeleid) en vormen het hart van ons personeelsbeleid. Het pedagogisch
handelen kenmerkt zich door de woorden: veilig, respe

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW) op basis van de doelen die we stellen. We werken met blokdoelen voor de
individuele leerling en clusteren kinderen voor de verlengde instructie. Ons instructiemodel is EDI. 

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met
daarop de kenmerken van hun leerlingen.  Ze dragen er op deze manier zorg voor, dat de leerlingen zich
ononderbroken kunnen ontwikkelen en dat het onderwijs wordt afgestemd op groepjes leerlingen en leerlingen
individueel. Omdat “afstemming” (differentiatie) van het onderwijs op leerlingen niet eenvoudig is, monitort de school
voortdurend of de leraren voldoende in staat zijn om hun onderwijs af te stemmen op de groep, de subgroepjes en de
individuele leerlingen. Dit doen we m.b.v. de Quick Scan, de Schooldiagnose, vragenlijsten (leraren, ouders en
leerlingen), maar ook via ons personeelsbeleid. Afstemming is een belangrijke competentie bij ons op school en
daarom is dit ook een belangrijk thema bij ons personeelsbeleid (zie hoofdstuk Personeelbeleid, Integraal
personeelsbeleid). De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren:

De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus

De leraren zorgen voor differentiatie bij de verwerking

De leraren zorgen voor tempodifferentiatie

De leraren zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling

De leraren stemmen hun onderwijs af op (de behoeften van) groepjes leerlingen (basis-meer-weer)

De leraren stemmen hun onderwijs af op (de behoeften van) individuele leerlingen 

Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen goeds instructies krijgen, werken we met EDI.

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren
zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het LVS
ParnasSys (cognitieve ontwikkeling) en het LVs van Kanjer, Kanvas (sociaal-emotionele ontwikkeling). Omdat we
opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar
nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. In ons
zorgplan staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven (zie bijlage). In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) [zie
bijlage] staat beschreven welke basisondersteuning we kunnen leveren en welke extra ondersteuning.

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren
zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het LVS
ParnasSys (cognitieve ontwikkeling) en het LVS Zien (sociale ontwikkeling). Omdat we opbrengstgericht werken
vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het
lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. In ons zorgplan staat onze
zorgstructuur uitgebreid beschreven (zie bijlage). Naast het zorgplan beschikt onze school over een
schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP verheldert welke leerlingen we (geen) zorg kunnen bieden en wat de
extra ondersteuning van leerlingen inhoudt (zie bijlage). We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend
(leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen (2x per jaar, na de midden- en eindtoetsen). Tijdens de
groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het leraargedrag), de
ontwikkeling van de subgroepjes (basis-meer-weer) en de ontwikkeling van individuele leerlingen. De afspraken naar
aanleiding van het overleg worden vastgelegd en gemonitord. De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
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Kwaliteitsindicatoren:

De leraren kennen de leerlingen
De leraren zetten betrouwbare en valide toetsen in om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen
De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben
Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind
Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen
De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de
prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen
Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg voor
zorgleerlingen
De school voert de zorg planmatig uit
De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na
De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding 

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

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. Voor een toetsoverzicht: zie bijlage. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de
Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over
de toetsresultaten. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (Cito). Ouders krijgen in dat jaar ook een
VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in de schoolgids (bijlage)

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,57

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,8

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3,92

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 3,78

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 3,63

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3,75

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1) 4

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 3,83

Aandachtspunt Prioriteit

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn gemiddeld

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

hoog

De school biedt een breed aanbod aan gemiddeld

Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie gemiddeld

Alle leerlingen maken in leerjaar 8 een eindtoets (behoudens wettelijke uitzonderingen) hoog

Aanschaf en implementatie tecnisich lezen Estafette hoog
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11 Personeelsbeleid
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school, en aan de vastgestelde competenties. De
competenties en criteria waarop we ons richten zijn vastgelegd in de competentielijsten en de functionerings-en
beoordelingslijsten die binnen de KSU worden gebruikt. Daarnaast gebruiken we Cupella als instrument om de
competenties van de medewerkers te meten. We gaan uit van o.a. de volgende competenties

1. Gebruik Leertijd
2. Pedagogisch handelen
3. Didactisch handelen
4. Afstemming (HGW)
5. Klassenmanagement
6. Opbrengstgericht werken
7. Beroepshouding
8. Communicatie
9. Scholing

De vastgestelde criteria bij de acht competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (conform de CAO
Primair Onderwijs) en daarna vormgegeven in een kijkwijzer, Cupella.  Door het gebruik van Cupella hebben we zicht 
op de ontwikkeling van de individuele leraar en het team als geheel. Kapablo gebruiken we bij de groepsbezoeken.
De inhoud van deze kijkwijzer staat niet alleen centraal bij de diverse groepsbezoeken, maar bij alle instrumenten
voor personeelsbeleid en met name bij de werk-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Onze school kent een
gestructureerde gesprekkencyclus. Iedere leraar krijgt lesbezoeken, en een FG (jaar 1) en een BG (jaar 2). Bij de
lesbezoeken wordt de leraar geobserveerd met behulp van Cupella. De gesprekken zijn gericht op de professionele
en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Ons team hecht belang aan een professionele cultuur waarin het vanzelfsprekend is dat we leren van elkaar en dat
we beter worden in wat we aan het doen zijn. We werken met leerteams die de taak hebben om beleid te ontwikkelen
op een bepaald gebied en om zichzelf en de rest van het team op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.
Daarnaast volgen we teambreed cursussen, maar ook individuele scholing wordt belangrijk gevonden. Scholing staat
altijd in het teken van schoolontwikkeling, maar kan een persoonlijk karakter hebben. 

Onze school stelt alleen leraren aan die bevoegd zijn, en start per direct met de ontwikkeling van de bekwaamheid. 
De schoolleider is geregistreerd schoolleider en de leraren staan ingeschreven in het lerarenregister.

Nieuwe leraren krijgen een mentor en naast de uren duurzame inzetbaarheid nog 40 uren extra op jaarbasis voor het
inwerken in de organisatie. De competenties die zij moeten ontwikkelen staan beschreven en worden mede door het
instrument Cupella gemeten. De begeleiding is intensief als het moet. 

Op onze school verdelen we elk jaar de taken. Elk jaar wordt gekeken naar het aantal taken dat verdeeld moet
worden. Het streven is om elk jaar, of om de paar jaar te wisselen van taak, met uitzondering van de leerteams. Vóór
de zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer schriftelijke afspraken gemaakt over het aantal lesuren of
lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken. In
dit kader wordt ook gekeken naar de inzet van de duurzame inzetbaarheids uren en scholing.

Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. 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. 

12 Organisatiebeleid
Onze school is een van de 27 scholen van de KSU. De directie geeft –onder eindverantwoordelijkheid van de
algemeen directeur van de Stichting- leiding aan de school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directie wordt bijgestaan door een bouwcoördinator
voor de onder- midden en bovenbouw (taken).  De school heeft de beschikking over een leerlingenraad, een
ouderraad en een MR. Op Stichtingsniveau is er een GMR.
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De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden
aan de leerlingen. Soms wordt er voor een individuele leerling voor gekozen om het klassenverband op een bepaald
vak te doorbreken. Daarnaast zijn er kinderen die een eigen leerlijn volgen, wel in hun eigen klas.

Op onze school hanteren we de volgende schooltijden:

groep 3 tot en met 8: maandag tot en met vrijdag: 8.30 tot 14.15
groepen 1/2: dezelfde tijden, woensdag tot 12.30

 We vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-werken is. Onze school is een
school die open staat voor ouders. We zijn een Kanjerschool, d.w.z. dat we werken vanuit de principes van de
Kanjertraining. Het is een sociaal-emotioneel programma dat we door de hele school voeren.

We willen een gastvrije school zijn. Ouders kunnen ten alle tijden een afspraak maken en zijn welkom binnen de
school. 

De school waarborgt de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen en de leraren. 

Binnen onze school zijn er een vijftal BHV-ers die ook als taak hebben om de fysieke veiligheid (schoolpleininrichting
e.d.) te monitoren. Zij zijn ook de preventiemedewerkers.
Het pestbeleid is onder gebracht bij onze SOEM-leerkracht omdat het een onderdeel is van het sociaal-emotionele
beleid. Zij is ook vertrouwenspersoon voor de school.  

De school beschikt over een registratiesysteem: de BHV-er(en de leerkrachten zelf) registreren ongevallen (met
behulp van een format). Een incident wordt geregistreerd als de BHV-er inschat dat het werkelijk een incident is, of na
een officiële klacht. De BHV-ers analyseren jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de leraren en stelt, in
overleg met de directie, op basis daarvan verbeterpunten vast.

De school probeert incidenten te voorkomen. We werken met de methode Kanjer (methode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling) en hebben klassen-, plein- en schoolregels. Met de kinderen praten we veel over gerag en als het nodig
is betrekken we de ouders er bij.

Twee keer per jaar nemen we in Kanvas de leerlingenlijst af. De gegevens bespreken we op klassenniveau en
schoolniveau.

De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst
(Kanvas) die valide en betrouwbaar is. De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie. Ouders en leraren worden
1 x per 2 jaar bevraagd op veiligheid. De uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van verbeterpunten.

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten
van sociale veiligheid. De school beschikt over 5 BHV’ers.

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

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

We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de
scholen waaraan we leerlingen leveren.
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Onze school beschikt over een privacyreglement volgens de AVG-richtlijnen in staat hoe wij met privacy omgaan. In
het reglement staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En hoelang de
gegevens worden bewaard. In het reglement garanderen we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld.
Dat betekent dus ook dat de informatie die we in de schooladministratiesysteem Parnassys vastleggen juist,
nauwkeurig én volledig up-to-date is. Het reglement staat op onze website en de hoofdlijnen staan in onze schoolgids.

Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met de
peuterspeelzaal van Kind en Co binnen het Hart van Noord. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg
over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. We
onderhouden een goede relatie met de peuterspeelzalen en er is in alle gevallen van plaatsing op de basisschool
sprake van een warme overdracht.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 4

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 4

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 3,67

Aandachtspunt Prioriteit

De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de
democratische rechtsstaat

hoog

13 Financieel beleid

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.
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Instrumenten enschool-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
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.

14 Kwaliteitszorg

Wij hebben hoge verwachtingen, van leerlingen maar ook van onze medewerkers. we stellen hoge eisen aan de
kwaliteit van ons onderwijs.

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg. (zie bijlage)We  beoordelen en verbeteren de kwaliteit
van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Daarnaast hebben we onze kwaliteitszorg gekoppeld
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aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze
medewerkers parallel verloopt. Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze
kwaliteit. Planmatig wordt onze school geauditeerd, we organiseren een ouderpanel, en beschikken over een
leerlingenraad. Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten
we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders voor wat betreft de realisatie
van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten.

Onze school heeft op 17 september 2020 een schoolbezoek gehad van de inspectie in het kader van een
verificatieonderzoek als onderdeel van het onderzoek naar de KSU. We beschikken over een rapport met de
bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op orde
is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende).

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 4

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3,82

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3,9

Aandachtspunt Prioriteit

Het team krijgt voldoende gelegenheid voor professionalisering hoog

De school heeft “tegenspraak” georganiseerd laag

15 Basiskwaliteit

16 Onze eigen kwaliteitsaspecten
Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten. 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 5: Onze parels.

17 Strategisch beleid
De KSU beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). De aandachtspunten uit dat Beleidsplan staan
hieronder beschreven.
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Domein Aandachtspunten beleidsplan 2021-2025 Prioriteit

Maatschappelijke
opdracht

Onze leerlingen leren kinderen van verschillende achtergronden kennen. hoog

Lerend
organiseren

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

gemiddeld

Deel van de
samenleving

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

gemiddeld

Maatschappelijke
opdracht

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

hoog

Maatschappelijke
opdracht

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

hoog

Maatschappelijke
opdracht

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

hoog

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.

hoog

Uitstekend
onderwijs

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

gemiddeld

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

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

Lerend
organiseren

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

gemiddeld

Deel van de
samenleving

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

gemiddeld

KBS De Zeven Gaven
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18 Aandachtspunten 2021-2025

Hoofdstuk /
paragraaf Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Op onze school hebben we een gedeelde visie op onderwijs gemiddeld

Onze school borgt ingezette traject goed.
Scholen bieden kwalitatief uitstekend onderwijs, zijn research-
informed en werken data-geïnformeerd.

gemiddeld

Op onze school is het techniekonderwijs op orde. hoog

Op onze school gaan we effectief om met leerlingen die meer aankunnen
op het gebied van lesstof.

gemiddeld

Op onze school zijn alle kinderen ICT-vaardig op de vier gebieden van het
ict onderwijs.

ICT middelen zijn voldoende beschikbaar voor leerlingen en
medewerkers.

hoog

Op onze school is een uitgewerkt cultureel aanbod. hoog

Onze leerlingen zijn wereldburgers
Onze leerlingen leren kinderen van verschillende achtergronden
kennen.
De democratische cultuur waarin vrijheid, gelijkheid en solidariteit
centraal staan, is zichtbaar in de gehele organisatie.
Ons onderwijs omvat niet alleen kwalificatie maar ook
persoonsvorming en socialisatie.
Duurzaamheid is zichtbaar in ons dagelijks handelen en we stimuleren
bewustwording bij leerlingen ten aanzien van hun bijdrage aan een
duurzame wereld.

hoog

Beleidsplan
2021-2025:
Lerend
organiseren

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

gemiddeld

Beleidsplan
2021-2025:
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.

hoog

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).

gemiddeld

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

gemiddeld

Beleidsplan
2021-2025:
Lerend
organiseren

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

gemiddeld

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

gemiddeld

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

gemiddeld

KBS De Zeven Gaven
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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.

gemiddeld

Beleidsplan
2021-2025: Deel
van de
samenleving

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

gemiddeld

PCA
Onderwijskundig
beleid

Aanschaf en implementatie tecnisich lezen Estafette hoog

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en
betrokken zijn

gemiddeld

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

hoog

De school biedt een breed aanbod aan gemiddeld

PCA
Kwaliteitszorg

De school heeft “tegenspraak” georganiseerd laag

Hoofdstuk /
paragraaf Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

KBS De Zeven Gaven
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19 Meerjarenplanning 2021-2022

Hoofdstuk / paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school hebben we een gedeelde visie op onderwijs

Onze school borgt ingezette traject goed.

Op onze school is het techniekonderwijs op orde.

Op onze school zijn alle kinderen ICT-vaardig op de vier gebieden van het ict onderwijs.

Onze leerlingen zijn wereldburgers

PCA Onderwijskundig
beleid

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn

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.

KBS De Zeven Gaven
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20 Meerjarenplanning 2022-2023

Hoofdstuk / paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Onze school borgt ingezette traject goed.

Op onze school is het techniekonderwijs op orde.

Op onze school gaan we effectief om met leerlingen die meer aankunnen op het gebied
van lesstof.

Op onze school zijn alle kinderen ICT-vaardig op de vier gebieden van het ict onderwijs.

Op onze school is een uitgewerkt cultureel aanbod.

Onze leerlingen zijn wereldburgers

PCA Onderwijskundig
beleid

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn

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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21 Meerjarenplanning 2023-2024

Hoofdstuk / paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Onze school borgt ingezette traject goed.

Op onze school is een uitgewerkt cultureel aanbod.

Onze leerlingen zijn wereldburgers

PCA Onderwijskundig beleid De school biedt een breed aanbod aan

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.

KBS De Zeven Gaven

Schoolplan 2021-2025 22



22 Meerjarenplanning 2024-2025

Hoofdstuk / paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Onze school borgt ingezette traject goed.

Onze leerlingen zijn wereldburgers

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.

KBS De Zeven Gaven

Schoolplan 2021-2025 23



23 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 15PD

Naam: KBS De Zeven Gaven

Adres: Trumanlaan 60

Postcode: 3527 BR

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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24 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 15PD

Naam: KBS De Zeven Gaven

Adres: Trumanlaan 60

Postcode: 3527 BR

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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