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2.0 INLEIDING

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.
Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs is iedere basisschool verplicht een geldig schoolplan
te hebben. Een schoolplan wordt minstens eenmaal per vier jaar vastgesteld, steeds vóór 1 augustus
van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin het geldende schoolplan afloopt.
Voor u ligt het schoolplan van de Zeven Gavenschool. De school stelt hiermee de doelen op het
gebied van onderwijsbeleid, personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid voor de jaren 2015-2019 vast.
Het schoolplan is de inspiratiebron en een stevige basis voor de schoolontwikkeling van de Zeven
Gavenschool in de komende jaren.
Naast de voorwaarde in de Wet op het Primair Onderwijs is het schoolplan in eerste instantie een
instrument om onszelf houvast te bieden bij de gemaakte beleidskeuzes en de verdere uitvoering
van ons beleid. In het schoolplan wordt, in samenhang met wat in de schoolgids beschreven staat,
ouders duidelijkheid geboden betreffende ons onderwijs en wordt verantwoording afgelegd aan de
Katholieke Scholenstichting Utrecht, het bevoegd gezag.
De afgelopen jaren en in de nabije toekomst wordt de school geconfronteerd met afnemende
financiële middelen. Hierdoor is de noodzaak vergroot heldere keuzes voor de aankomende jaren te
maken, zodat onze onderwijskwaliteit geborgd blijft.
Samenvattend is de functie van dit schoolplan






Een planningsdocument voor schoolontwikkeling;
Een kwaliteitsdocument voor het verduidelijken van beleid; zowel intern als extern over het
voorgenomen en gerealiseerde beleid.
Informatie en verantwoording aan de ouders (in samenhang met de schoolgids);
Een wettelijke verantwoording aan de overheid (de inspectie).
Tenslotte is het schoolplan een kwaliteitsdocument waarin de school beschrijft op welke
wijze zij zorgdraagt voor resultaatgerichte controle en borging.

Het schoolplan is opgesteld door Fieke van Olden, directeur van de Zeven Gavenschool, in
samenwerking met het team en de Medezeggenschapsraad van de school. Het schoolplan is ter
instemming voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad en ter vaststelling voorgelegd aan het
College van bestuur van de Katholieke Scholenstichting Utrecht. Het is noodzakelijk om jaarlijks een
tussenbalans op te maken, te evalueren of de gestelde doelen zijn bereikt en te bepalen in hoeverre
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een bijstelling van de koers moet worden geformuleerd. Een aantal beleidsstukken van de school
hebben een directe relatie met dit schoolplan. Daar waar van toepassing wordt in het schoolplan
verwezen naar diverse bronnen.
Een evaluatie van dit schoolplan zal plaatsvinden bij het opstellen van het nieuwe schoolplan (20192023). Het plan wordt verdeeld in doelstellingen op de gebieden:






profilering,
pijlers voor talentontwikkeling,
professionalisering,
professionele cultuur,
gericht partnerschap .

Deze eindigen met beleidsvoornemens, welke aan het besproken onderwerp een kwaliteitsimpuls
kunnen geven. De beleidsvoornemens passen binnen de missie en visie van de school; waar
dagelijkse praktijk en visie op onderwijs nog niet met elkaar in overeenstemming zijn, worden
beleidsvoornemens geformuleerd. Ten slotte, zullen we vanuit de uitvoerige inventarisatie in de
volgende hoofdstukken komen tot een planning van het beleid voor de komende 4 jaren.
2.1 BRONNEN EN INPUT SCHOOLPLAN ZEVEN GAVEN
Voor het opstellen van dit schoolplan 2015-2019 zijn er verschillende instrumenten gebruikt die
input opleveren om de koers voor de aankomende 4 jaren uit te zetten.
Het visietraject met het voltallige schoolteam.
Een Sterkte Zwakte analyse van de Zeven Gavenschool.
Profielschets Scholen met Succes
Tevredenheidspeilingen ouders, leerlingen, team vanuit Integraal
Evaluatie schoolplan 2011-2015 (zie paragraaf terugblik)
Analyses opbrengst gericht werken
Strategisch Beleidsplan KSU
Conclusies 0-meting VVE – gemeentelijk onderzoek Utrecht
Na het traject rond de totstandkoming van het strategisch beleidsplan van de KSU “De leerling blinkt
uit” zijn er een aantal stappen met het team van onze school gezet. Met elkaar hebben we de
waarde die voor onze school uitgangspunt zijn samen bepaald. Deze waarden zijn de basis voor
onze visie. Op drie niveaus klas, team, ouders is samen afgestemd wat de komende jaren aandacht
behoeft. Ook heeft het team inbreng gehad in het opstellen van een schoolprofiel o.b.v. Scholen
met succes. Eerdere resultaten vanuit Integraal, oktober 2014, hebben ook een plek gevonden. Zo is
het een plan waarin verschillende gremia betrokken zijn geweest.
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TERUGBLIK SCHOOLPLAN 2011-2015
Het vorige schoolplan is met 1 jaar verlengd zodat er in het nieuwe plan goede aansluiting op het
strategisch beleidsplan van de KSU is. Het schoolplan is deels leidend geweest voor de
schoolontwikkeling. Deels omdat er binnen deze vijf jaar veranderingen zijn geweest in inzichten en
in schoolleiding. De schoolleider die het plan heeft opgesteld is naar een andere school vertrokken
waarna een interim schoolleider tijdelijk de taken heeft opgepakt en andere speerpunten heeft
toegevoegd. Hierdoor was de agenda overvol en moesten een aantal punten vervallen of veranderd
worden. De druk op de school was hoog en ontwikkelingen kregen geen kans te beklijven. Het extra
jaar is voor De Zeven Gaven goed geweest omdat nu vorige trajecten geborgd konden worden. De
huidige schoolleider is nu voor het derde jaar aan de school verbonden.

Omschrijving

Status

Opmerkingen

Handelingsgericht werken

V

Afstemmingsgesprekken ingevoerd

v

Belemmerende en stimulerende factoren
in kaart gebracht en toegepast in
opstellen groepsplan

Opbrengstgericht werken

l

Blijft onderdeel van het thema Basis op
orde

Zien – volgsysteem 3-8

v

ingevoerd

KIJK – volgsysteem 1-2

v

Ingevoerd en inmiddels in een nieuw
kleuterrapport verwerkt

Gedragsgroepsplan

v

ingevoerd
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Rekenen

v

Vertaalcirkel ingevoerd

Begrijpend lezen

v

Nieuwsbegrip masterclasses
Nieuwsbegrip XL ingevoerd

Wereldoriëntatie

v

Loopt nog, aansluiten bij digitale
mogelijkheden

SiSotraject

x

Elementen SISo onderwijsconcept
ingevoerd, van verder concept afgestapt

Onderzoek van nieuw onderwijsaanbod
uitvoeren

v

Engels in groepen 6 ingevoerd

Keuze methode wereldoriëntatie

Taalactief ingevoerd
Rekenrijk ingevoerd vanaf kleuterbouw

Opleidingsschool

v

Gekozen voor opleidingsschool

Passend onderwijs

v

Schoolondersteuningsprofiel ontwikkeld

Coöperatief leren

l

Ingevoerd in combinatie met
woordenschat onderwijs

Benutten en betrekken van ouders bij de
school

l

Wel vooruitgang gerealiseerd, maar nog
onvoldoende

ICT

l

iPads in de klas voor alle kinderen
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Sociale Vaardigheidstrainingen

v

Binnen de school gegeven door 2
gedragsspecialisten

Optimaliseren verrijkingsschema’s

v

afgerond

Verbeteren van de kwaliteitsgerichte houding
van de leerkracht.

l

Blijft onderdeel van het thema
professionele cultuur

Invoeren vaste kwaliteitscyclus

v

Integraal ingevoerd en vaste planning
gemaakt

Katholieke identiteit in de multiculturele
school

l

Nieuw traject opgestart met nieuwe
begeleider, loopt door

Leertijduitbreiding

v

Is geïntegreerd

V= afgesloten L= loopt door X= niet beoogde doel bereikt
SUBSIDIES: LEERTIJDUITBREIDING/VVE/SCHAKEL
De school neemt deel aan het project leertijduitbreiding. Hiervoor wordt subsidie van de gemeente
beschikbaar gesteld. Deze gelden zijn ingezet voor de verbetering van taal- en rekenvaardigheden.
Kinderen van de Zeven Gaven participeren op 3 manieren in de leertijduitbreiding:
1.Structurele leertijduitbreiding gekoppeld aan de schooldag voor de groepen 3 t/m 8.
2.De brede school academie (wijkniveau) .
3.Zomerschool;
In schooljaar 2015-2016 zal de gemeente een besluit nemen over een evt. verlenging van het traject
leertijduitbreiding. Wij willen dit traject graag continueren. De school gaat voorlopig niet nog meer
in leertijd uitbreiden naar een dagarrangement. Investering in kwaliteit i.p.v. kwantiteit staat
voorop.
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Door de VVE en schakelgelden is er extra ondersteuning geweest en waren de groepen 1 t/m 3
kleiner. De gemeentelijke subsidies zijn niet gegarandeerd voor de toekomst.
CONCLUSIE
De school heeft een grote stap voorwaarts gemaakt. Het team heeft veel geïnvesteerd. Dit begint
zich af te tekenen in de resultaten. Ook is het werkklimaat ten positieve verbeterd. Wel is er verdere
groei in professionele cultuur en professionalisering noodzakelijk. De onderwijsinhoudelijke kant en
opbrengsten blijven aandachtspunten. De basis moet op orde blijven. De aankomende jaren zal er
meer nadruk op de profilering van de school komen te liggen. Het aantal leerlingen in de wijk neemt
af. Hierdoor groeit de noodzaak een duidelijk profiel te etaleren van onze fijne school.

1 ALGEMEEN
1.1 DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING
De Zeven Gavenschool ligt in het noordelijke deel van de Utrechtse wijk Kanaleneiland.
Kanaleneiland is een zogenaamde Krachtwijk, gebouwd in de begin jaren zestig van de vorige eeuw.
De flats in Kanaleneiland zijn dan wel niet modern, maar wel goedkoop en groot. Sinds 2000 wonen
er vrijwel alleen allochtone gezinnen in de wijk.
De Zeven Gavenschool veranderde in de loop der
tijd dan ook van een ‘witte’ school naar een
‘zwarte’ school.
Door de bouw van de nieuwe wijk Leidsche Rijn en
andere Vinex wijken in Nieuwegein en IJsselstein
verhuizen veel gezinnen uit de wijk. Hun plaatsen
worden ingenomen door sociaal zwakkere
gezinnen en nieuwkomers. Ook worden woningen
bewoond door studenten of werkers zonder
kinderen uit oost Europese landen.
De afgelopen jaren zijn veel nieuwbouwprojecten
voor woningbouw in de wijk door de economische
crisis afgeblazen. Oude woningen worden
gerenoveerd of krijgen een herbestemming zoals studentenwoning.
Het aantal leerlingen in de wijk neemt hierdoor af en groeit de noodzaak een duidelijk profiel te
etaleren van onze school. Zeker omdat onze school een van de drie basisscholen is in de brede
school Hart van Noord. Alle drie de scholen betrekken leerlingen van onze brede school partner
voorschool Spelenderwijs.
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Hoewel scholen, politie, welzijnswerk, zelforganisaties en de gemeente veel energie steken in het
vergroten van de leefbaarheid van de wijk (Vreedzame Wijk), komt vandalisme en criminaliteit nog
regelmatig voor. Op straat worden kinderen nog steeds blootgesteld aan de zgn. straatcultuur.
Vooral de oudere jeugd maakt de wijk onveilig en is daardoor een slecht voorbeeld voor de kinderen
van de school.
GEBOUW EN INRICHTING
Het gebouw en de lokalen van de 7 Gavenschool lenen zich bij uitstek voor de manier waarop wij met
IPAds ons onderwijs vorm geven. De kinderen kunnen in de lokalen zowel zelfstandig als in groepjes met
de IPads werken. Ook wanneer deze niet ingezet worden, is er ruimte voor zowel klassikale als
individuele werkvormen en organisatievormen. Ons buitenspeelterrein is het groenste speelterrein van
Hart van Noord.
GEGEVENS
Naam

Zeven Gavenschool

Adres

Trumanlaan 60b 3527BR Utrecht

Postadres

Postbus 3208
3502 GE Utrecht

Telefoon

030 – 2936476

E-mail

info.dezevengaven@ksu-utrecht.nl

Website

http://dezevengaven.ksu-utrecht.nl

Directeur

Fieke van Olden

Brinnr.

15 PD

Bestuur

Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU)

Leerlingaantal 222 (per 01-10-2014)
LEERLINGENPOPULATIE
De leerlingen komen uit gezinnen met een buitenlandse afkomst. Sommige ouders zijn tweede
generatie maar ook een deel eerste generatie immigranten. Veel kinderen hebben Nederlands als
tweede taal. Een aantal kinderen woont in het AZC, zij verhuizen meestal als er een
verblijfsvergunning is verleend. Het merendeel van de kinderen beschikt over een U-pas, dit
betekent dat het kind afkomstig is uit een weinig kapitaalkrachtig gezin. Het percentage ouders dat
geen werk heeft ligt hoog. Veel ouders vallen in de categorie laagbetaalden.
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Van de 222 leerlingen die op 1 oktober 2014 op school stonden ingeschreven had 63,06 % een
weging. Dit percentage is in de loop van de jaren niet veel toe of afgenomen. Dit heeft met name te
maken door het vertrek van een aantal hoger opgeleide ouders uit de wijk.

ACHTERGROND LEERLINGEN
De achtergrond van de leerlingen is als volgt (1-3-2015):
Marokkaans

58%

Turks

28%

Overig*

14%

(*waaronder Nederland, Ghana, China, Soedan, Suriname, Bosnie, Bulgarije, Angola, Afghanistan en
Egypte)
TEAMSAMENSTELLING
In het schooljaar 2014-2015 zijn er 29 personen werkzaam bij de Zeven Gavenschool.
De totale formatie bedroeg 22,67 wtf. Het team is op de volgende wijze samengesteld:
Schoolleiding

1

Leerkrachten (waaronder IB,RT en MT) 23
Vakleerkracht gym

1

Klassenassistenten

3

Conciërge

1
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Verdeling mannen en vrouwen team Zeven Gaven:

Landelijke
verdeling

Zeven Gaven
man

mannen

vrouw

vrouwen

Leeftijdsopbouw team:
9
8
7
6
5

mannen

4

vrouwen

3
2
1
0
20-30 jaar

30-40 jaar

40-50 jaar

50-60 jaar

GEBOUW
De Zeven Gavenschool beschikt sinds oktober 2006 over een nieuw schoolgebouw, (Multi
Functionele Accommodatie) waar in samen met andere scholen Lukas en Panda, de voorschool
Spelenderwijs en de welzijnsorganisatie gewerkt wordt aan de invulling van de brede school Hart
van Noord. Ook worden hier naschoolse activiteiten aangeboden. In het gebouw is geen naschoolse
opvang aanwezig. Deze is gevestigd in de Anne Frankschool. Deze is gelegen in Transwijk, ca. 10
minuten lopen van de Zeven gaven.
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ORGANISATIE
De school heeft homogene groepen. Behalve in de kleuterbouw. Hier zijn bewust heterogene
groepen samengesteld. Wel kan het voorkomen dat door leerlingenaantallen de school genoodzaakt
is een zgn. combinatiegroep te vormen. De groepsgrootten liggen onder het landelijk gemiddelde.
Dit kan door de gewichtenregeling en de inzet van gemeentelijke subsidies (VVE, Schakelgelden en
leertijduitbreidinggelden).
SCHOOLCONCEPT
Naast het aanbod voor alle basisvaardigheden is er door de hele school extra aandacht voor taal- en
woordenschatonderwijs. Coöperatieve structuren zijn vast onderdeel van het scala aan werkvormen.
Hiernaast loopt de school voorop in ICT. Leerlingen van 1 t/m 8 werken met i-Pads. Digitale
lesmethoden die de wereld binnen halen hebben onze voorkeur. Bij de instructie en verwerking
wordt waar nodig en zo mogelijk gedifferentieerd. De IPad wordt bij de verwerking ingezet.
In de school heerst een positief werkklimaat waar rust en structuur belangrijke componenten zijn.
IDENTITEIT
De Zeven Gavenschool is een katholieke school. We kijken naar kinderen, de mensheid, en naar de
wereld om ons heen, zoals dat in het Nieuwe Testament beschreven staat en zoals de profeet Jezus
dat uitgelegd heeft. Vanuit die visie geven we les en bepalen we de sfeer op school. Daarbij zijn
respect voor de ander en je omgeving belangrijk, net als verdraagzaamheid ten opzichte van
andersdenkenden.
Onze school wil dan ook een open gemeenschap zijn waarbij iedereen welkom is die het met onze
visie eens is. Daarom zijn niet alleen katholieke kinderen welkom op de Zeven Gavenschool. Een
groot deel van onze kinderen is niet katholiek. Dat hoeft geen bezwaar te zijn, zolang we elkaar
vinden in normen en waarden betreffende opvoeding, onderwijs, verdraagzaamheid en respect.
Op school gaan we uit van de overeenkomsten tussen de diverse godsdiensten. Alle
wereldgodsdiensten gaan uit van het ‘goede’: verdraagzaam zijn tegenover elkaar, respect voor de
ander en de wereld om je heen, zorg voor de zwakkere, eerbied voor God, zijn schepping en de
profeten. Daarnaast gaat iedere wereldgodsdienst ervan uit, dat iedereen de gave maar ook de
plicht heeft om zichzelf te ontwikkelen tot een zelfstandig, weldenkend, sociaal wezen, die zich
verantwoordelijk voelt voor zijn eigen daden en zijn omgeving. We vieren de Christelijke feesten,
maar besteden ook uitgebreid aandacht aan de Islamitische feestdagen.
ONTWIKKELINGEN IN DE SCHOOL
Een aantal jaren hebben we gestuurd op de organisatie van zorgstructuur, verbetering lesaanbod,
coöperatief werken. Nu hebben we ambities geformuleerd om kinderen te kinderen te laten
uitblinken in de talenten die zij voor hun toekomst nodig hebben. We gaan daarbij uit van de sterke
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kanten en de passie van de leerkracht. De basis is natuurlijk op orde maar iedere leerkracht en ieder
kind moet bij ons kunnen uitblinken.
1.2 MISSIE EN VISIE

Onze school is onderdeel van de Katholieke Scholenstichting Utrecht, de KSU, een stichting
bestaande uit scholen die onderwijs verzorgen gebaseerd op de katholieke grondslag.
De katholieke identiteit vormt een belangrijke bron van inspiratie tijdens de dagelijkse
werkzaamheden van KSU-medewerkers. De identiteit van de KSU rust op twee pijlers:


de katholieke grondslag;



de zes door de KSU geformuleerde kernwaarden.

Onze scholen verzorgen onderwijs gebaseerd op deze gedeelde identiteit die we uitdragen en die
zorgt voor verbondenheid. Wij laten ons daarbij inspireren door het leven van Jezus.
De katholieke traditie biedt ons verhalen, symbolen, rituelen en vieringen. Elke school geeft daaraan
betekenis. Erkenning en waardering is er ook voor andere inspiratiebronnen en
levensbeschouwelijke overtuigingen. Onze katholieke identiteit is tevens de basis voor het
pedagogisch-didactisch handelen van alle medewerkers en het functioneren van de organisatie.
Kernwaarden: wat geeft ons richting?
Bij de KSU werken we vanuit zes kernwaarden. Deze kernwaarden zorgen niet alleen voor
verbondenheid, maar geven ook inzicht in onze overtuigingen. Ze dienen als wegwijzers in ons
dagelijks handelen.
De zes kernwaarden zijn:


Eenvoud



Aandacht



Ruimte



Verantwoordelijkheid



Vernieuwing



Plezier

Onze missie laat zien waaraan wij willen bijdragen: Wat is ons bestaansrecht? Hoe maken wij het
verschil en wat voegen wij toe? Ofwel, wat is onze meerwaarde? Deze vragen beantwoorden wij
vanuit onze identiteit; onze katholieke grondslag, verrijkt met onze zes kernwaarden. Dat is de basis
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voor de missie die wij in onze scholen tot uiting brengen, in onze grondhouding, onze werkwijze en
ons gedrag.
KSU: MEER DAN EEN BASIS.
Wij willen op onze scholen méér bieden dan alleen kwalitatief goed basisonderwijs en doen dat ook.
Vandaar ‘méér dan een basis’. Dit vullen we in langs drie lijnen:


Een sociale context: KSU-scholen bieden kwalitatief en uitdagend onderwijs, dat is ingebed in
warmte, betrokkenheid en aandacht.



Een rijk curriculum: naast de vanzelfsprekende aandacht voor ‘basisvakken’ als taal en rekenen,
creëren we volop ruimte voor het ontwikkelen van de talenten van leerlingen in de volle breedte.



Een ambitieuze leeromgeving: we dagen elke leerling uit de eigen talenten en kwaliteiten te
ontdekken en te ontwikkelen.

ONZE VISIE EN KERNWAARDEN:
Plezier

Kwaliteit

Aandacht

Samenwerken

De Zeven Gaven heeft vier kernwaarden die het uitgangspunt vormen voor ons onderwijs en voor
het omgaan met elkaar:
Kwaliteit
Het onderwijsinhoudelijke aspect. We staan voor een goede kwaliteit van ons onderwijs en streven
naar de hoogst haalbare leerresultaten. De leerkrachten zijn goed geschoold en houden hun kennis
op peil. De onderwijsleermiddelen zijn zorgvuldig gekozen en worden op de juiste manier gebruikt.
Aandacht
Het pedagogische aspect. We streven naar het welbevinden van alle kinderen door een goed
pedagogisch klimaat te scheppen in de school en in de groepen. Kinderen die zich sociaal bekwaam
voelen en zich emotioneel goed ontwikkelen, zijn op hun gemak en bezitten zelfvertrouwen. Dit zijn
voorwaarden om tot goede leerprestaties te kunnen komen.
Samenwerken
Het organisatorische aspect. Door een goede onderwijsorganisatie neer te zetten waarin goed met
elkaar wordt samengewerkt en gecommuniceerd in duidelijke structuren, kan mét en ván elkaar
geleerd worden.

16

Schoolplan 2015 – 2019 DE ZEVEN GAVEN

Plezier
Het aspect dat iets zegt over de goede en plezierige sfeer in de school. De sfeer waarin kinderen,
ouders en medewerkers met elkaar omgaan. Het plezier dat we willen hebben met elkaar,
waardoor het fijn is om op school te zijn. Maar ook het plezier dat we kinderen willen bieden met
de leer-activiteiten die worden aangeboden. Plezier is het sausje, we willen immers geen
‘leerfabriek’ zijn.
Wij werken op de Zeven Gaven iedere dag vanuit het motto Talent voor de toekomst. Kwaliteit is
hierbij niet meer dan vanzelfsprekend. Samenwerken is voor ons een manier om goed tot leren te
komen en loopt als een rode draad door alle niveaus van de school; kinderen, team en ouders. Wij
hebben aandacht voor alle kinderen en oog voor hun verschillen.
Samen werken we met plezier aan talent voor de toekomst.
Wij werken op de Zeven Gaven iedere dag vanuit het motto Talent voor de toekomst. Kwaliteit is
hierbij niet meer dan vanzelfsprekend. Samenwerken is voor ons een manier om goed tot leren te
komen en loopt als een rode draad door alle niveaus van de school; kinderen, team en ouders. Wij
hebben aandacht voor alle kinderen en oog voor hun verschillen.
Samen werken we met plezier aan talent voor de toekomst.

1.3 KWALITEITSZORG
Binnen de KSU maken alle scholen gebruik van het kwaliteitszorgsysteem Integraal, onderdeel van
het leerlingvolgsysteem ParnasSys.
Integraal verbindt kwaliteitszorg, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling op logische wijze
met elkaar.
Integraal kent 7 domeinen:
- Onderwijsleerproces
- Organisatiemanagement
- Schoolcultuur
- Imago
- Planmatige ondersteuning
- Samenwerking met ouders
- Kwaliteitsmanagement
Scholen bepalen zelf (overeenkomstig hun school(jaar)plan en de boven schoolse afspraken die er
gemaakt zijn) welke kwaliteitsdomeinen, onderwerpen en doelen er wanneer onder de loep
genomen worden. Iedere school is verplicht alle kwaliteitsdomeinen minimaal één maal aan bod te
laten komen binnen de cyclus van vier jaar.
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De indicatoren van de Inspectie zijn volledig verwerkt in de standaard-inrichting van Integraal.
Scholen kunnen, in overleg met de clusterdirecteur, er ook voor kiezen om streefdoelen en/of eigen
kwaliteitsdomeinen toe te voegen zodat de inrichting volledig op de school gericht is. Op deze
manier wordt kwaliteitszorg binnen de KSU vormgegeven vanuit de onderzoekende cultuur die wij
voorstaan en welke past bij een lerende organisatie.
Systematisch werken aan kwaliteitszorg op de Zeven Gaven
Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten
die erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te
verbeteren. Met andere woorden:
 wat vinden wij goed onderwijs,
 wat zijn de eisen van de overheid,
 welke doelen stellen we,
 hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit leveren,
 hoe houden we de bereikte kwaliteit vast
 hoe weten we dat mensen die betrokken zijn bij onze school dit ook vinden?
In de afgelopen planperiode is Integraal gebruikt om de resultaten in opbrengst van ons onderwijs
stelselmatig in beeld te brengen. De schoolleiding en de intern begeleiders zijn geschoold om op de
juiste manier met dit programma te kunnen werken. Om de tevredenheid onder ouders, personeel
en kinderen te meten, zijn enquêtes afgenomen. De resultaten hiervan zijn besproken met alle
betrokkenen en hebben als managementinformatie gediend bij het kiezen van de juiste
verbeterplannen. Naast een beter inzicht, heeft Integraal als middel gezorgd voor een groter
kwaliteitsbewustzijn onder het personeel door het werken met terugkoppeling van gegevens.
In de periode 2015-2019 is het voornemen om kwaliteitszorg stevig op de agenda te houden.
Daarbij zal Integraal als middel verder benut worden. Belangrijkste aandachtspunten zijn
kwaliteitsbewust handelen (Doen we de goede dingen? En doen we de goede dingen goed? En hoe
zien anderen dat?). Integraal is daarbij primair een hulpmiddel om me elkaar in gesprek te gaan. Op
de Zeven Gaven is in schooljaar 2014-2015 bijna de hele vragenlijst afgenomen, waarmee een
beeld is verkregen van alle domeinen. De aandachtspunten zijn meegenomen in dit schoolplan.
Doorleven van de visie in de school en professionele cultuur op school krijgen aandacht.
De aankomende planningsperiode zullen alle onderwerpen weer aan bod komen zodat een
kwaliteitsgerichte cyclus ontstaat. Alle verzamelde informatie zal gebruikt worden bij het bepalen
van verbeteracties.

1.4 LEERLINGENONDERSTEUNING; PASSEND ONDERWIJS

Passend Onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want
zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de
samenleving.
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De Wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Vanaf dat moment hebben scholen een
zorgplicht voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dat betekent dat scholen
verantwoordelijk zijn voor een goede onderwijsplek voor elk kind: op de eigen school (eventueel met
extra ondersteuning in de klas), op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet)
speciaal onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een
goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale
samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de
ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. De scholen van de KSU maken deel uit van
het samenwerkingsverband Utrecht PO http://www.swvutrechtpo.nl/
Ambities & Uitgangspunten
Ieder kind in Utrecht heeft recht op onderwijs en ondersteuning, zodanig dat hij/zij zich zo goed
mogelijk kan ontwikkelen. De Utrechtse bestuurders van (passend) onderwijs hebben samen met de
gemeente gewerkt aan een zorgvuldige invoering van passend onderwijs en de transitie van de
jeugdzorg. Daarbij is de gedachte om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de omgeving van kind en
gezin. Leidend principe is één kind, één gezin, één plan.
Sterke basis
Om dit te realiseren is samen met het voortgezet onderwijs en de gemeente Utrecht een model
ontwikkeld om de visie op Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd weer te geven. Dit model gaat
uit van een sterke basis op school. Besturen, scholen, leerkrachten en IB’ers realiseren met elkaar,
samen met ouders en waar nodig met kernpartners deze basisondersteuning. Het niveau van deze
basisondersteuning is vastgelegd in de Utrechtse Standaard, de zeven uitgangspunten van
handelingsgericht werken zijn hierin leidend.
Steun waar nodig
Wanneer een school alles heeft gedaan binnen de afgesproken Utrechtse Standaard, maar nog
steeds handelingsverlegenheid ervaart, kan zij voor extra ondersteuning terecht bij het SWV. Met
behulp van een onderwijsondersteuningsarrangement wordt de school in staat gesteld om extra
ondersteuning aan te trekken (in geld of in expertise) om een goed antwoord te kunnen geven op
een ondersteuningsvraag van een kind. De ondersteuning is altijd tijdelijk van aard en bedoeld voor
de individuele leerling.
Speciaal als het moet
Binnen het SWV is uitgesproken dat er scholen dienen te zijn voor speciale onderwijsvoorzieningen
(SBO en SO). De toelaatbaarheid van kinderen naar het SBO en SO vindt plaats bij het SWV.
Veranderingen
De grootste verandering binnen de ondersteuningsstructuur ligt bij het aanvragen van de extra
ondersteuning (arrangementen). In plaats van ‘Wat heeft het kind?’ komt de nadruk te liggen op
‘Wat heeft het kind nodig?’ Dit betekent dat er van de leerkracht, de IB’er en feitelijk van de school,
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wordt verwacht dat er nog beter wordt gekeken naar wat een kind nodig heeft.

HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN DE ZEVEN GAVEN
De kwaliteit van onze basisondersteuning
Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning
is de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal onderdeel vormt van het
onderwijs en het aanbod van elke school. De basisondersteuning is afgeleid van de kwaliteitseisen
die de inspectie hanteert bij het toezicht op scholen, van de aandachtspunten uit het
referentiekader van de PO-Raad (zoals preventieve maatregelen en lichte vormen van hulp) en van
de afspraken die door besturen zijn gemaakt. De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met
een aantal ijkpunten:

1 ONDERWIJS:
a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving
b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen
c. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de
ontwikkelingsperspectieven van leerlingen
d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken
e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties
2 Begeleiding:
a. Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld
b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over
c. Ouders (en leerlingen) zijn betrokken bij de school en de ondersteuning

3 BELEID:
a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg
b. De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld
c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid zo
nodig aan
4 ORGANISATIE:
a. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur
b. De school heeft een effectief zorgteam
c. De school werkt met een continurooster volgens een 5 gelijke dagen model.
5 RESULTATEN
De school voldoet aan de inspectienorm voor de basisvaardigheden voor scholen met gelijk leerling
gewicht. Op het gebied van spelling en technisch lezen scoort de school ruim boven landelijk
gemiddelde van alle scholen. Woordenschat en begrijpend lezen blijven aandacht behoeven. Al
scoort de school op deze gebieden wel boven de inspectienorm.
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BESCHIKBARE DESKUNDIGHEID VOOR ONDERSTEUNING
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke
deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als school zelf in huis
hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen halen van buiten
(externe deskundigheid). De school heeft veel ervaring met leerlingen waarvan de thuistaal niet
Nederlandstalig is. Ook is er expertise op het gebied van taalverwerving.
ONDERSTEUNINGSVOORZIENINGEN
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn extra
ondersteuningsvoorzieningen of groepen te organiseren. Er wordt alleen remedial teaching
onderbouw ingezet.
De school beschikt over VVE- en schakelexpertise. Binnen de brede school is er een huiswerkklas
aanwezig.
De school werkt intensief samen met de Voorschool Spelenderwijs, de andere twee scholen uit de
Brede School Hart van Noord, buurtteam Kanaleneiland, GG&GD, schoolarts, zorgplatform, scholen
voor SO cluster 1,2 en 4, SBO scholen, VO scholen. En werkt ook samen, maar minder intensief, met
wijkorganisaties, leerplicht, politie en Veilig Thuis.
ONTWIKKELPUNTEN












Betrokkenheid van onze ouderpopulatie is gemiddeld laag.
Ouders worden betrokken bij het opstellen van het OPP, maar nog te weinig bij de
evaluaties. Bij leerlingen met een zorgarrangement verloopt dit wel goed.
Niet alle ouders vinden het vanzelfsprekend dat school en thuis in elkaars verlengde liggen
en dat samenwerking nodig is om kinderen optimaal te laten ontwikkelen. Met name bij
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes blijkt het lastig om deze ouders te betrekken.
Wij willen ouders een meer actieve rol laten spelen. Wij zien ouders als
ervaringsdeskundigen.
We willen de ouderbetrokkenheid vergroten door lesinloop, klassenouders,
vorderingsgesprekken en kind/oudergesprekken te organiseren. Er wordt een eigen
ouderlokaal binnen de school ingericht waar diverse ondersteunende activiteiten plaats
kunnen vinden.
OPP: Ouders worden betrokken bij het opstellen van het OPP. Het tussentijds evalueren
willen we verbeteren.
Warme overdracht: Bij vertrek naar een andere school gebeurt dit door telefonisch contact
tussen IB’ers. Ouders worden hierin niet betrokken. In speciale gevallen gaat de IB’er met
ouders naar de nieuwe school toe en worden ze wel intensief meegenomen in overgang
naar een andere school. De overdracht naar het VO gebeurt middels een OKR. Hierin
worden ouders vanaf komend schooljaar betrokken door ze voorafgaand aan het gesprek
tussen leerkracht en ouders, het OKR toe te zenden.
Op het gebied van dyscalculie is nog weinig kennis in huis.
In het kader van talentontwikkeling volgt de school traject met Novilo om hoog- en
meerbegaafde kinderen beter te signaleren en een goed aanbod te geven.
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AANDACHTSPUNT
Ondanks dat het aantal leerlingen met een gewichtenregelen stabiel blijft, zien we een grotere
instroom vanuit de voorschool met kinderen die een specifieke zorgbehoefte hebben. Dit vraagt
veel aandacht van de interne begeleiding. Individueel moet er kritisch bekeken worden of de school
aan deze specifieke behoefte kan voldoen.
Het volledige schoolondersteuningsprofiel van de Zeven Gaven vindt u door op de link te klikken.

1.5 FINANCIEEL EN MATERIEEL BELEID

Inleiding
Het financieel beleid van de Katholieke Scholenstichting Utrecht start in feite op de werkplek, in de
scholen, bij de kinderen. Daar ligt immers de basis voor ons werk: onderwijs verzorgen voor kinderen
van 4 tot 12 jaar.
Daar ligt ook de basis van het financieel bestaan van de stichting/de scholen: de bekostiging is in
principe afhankelijk van het aantal kinderen in een school.
Op schoolniveau zijn er beleidskeuzes die grotendeels bepaald worden door de kaders zoals die door
het College van Bestuur in beleid geformuleerd zijn.
Instrumenten en toepassingen school specifiek
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.
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 onderhoudsbegroting wordt vastgesteld op basis van een meerjaren-onderhoudsbegroting
waarvoor een externe dienst (Helix) een bouwkundig onderbouwde opzet aanlevert. De kosten,
voortkomend uit de onderhoudsbegroting worden betaald vanuit een voorziening voor groot
onderhoud.
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 op basis van
bekostiging vanuit het Rijk, en 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.
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Met ingang van het schooljaar 2014-2015 beschikken de scholen over een geldbudget voor het
personeel. Tot die tijd werd gewerkt met budget in formatieplaatseenheden.
Naast directe inzet van personeel, zijn er ook andere indirecte personele kosten. Hiervoor dienen
scholen een bedrag van ongeveer 22% van hun inkomsten aan Personeel en arbeidsmarktbeleid te
begroten.
Dit betreft uitgaven op het gebied van schoolontwikkeling, nascholing en teambuilding. Ook dragen
de scholen een bedrag af om gezamenlijk op KSU-niveau uitgaven te kunnen doen in de categorie
indirecte personele kosten. Het beleid op dat terrein is terug te vinden in de jaarlijkse begroting van
de KSU. De keuze om bepaalde zaken gezamenlijk te regelen, heeft als achtergrond ofwel
schaalvoordelen bij inkoop van bv. nascholing ofwel solidariteitsafwegingen.
In te zetten gelden, voorzieningen en reserves
Als uitgangspunt geldt: de financiering van een school gebeurt in principe naar rato van het aantal
leerlingen van de school. Dit is de basis van de personele en de materiële bekostiging.
Een school dient plannen op te stellen die uitgaan van sluitende begrotingen.
Het is echter noodzakelijk om te zorgen dat er gelden beschikbaar 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 in werking te houden.
Scholen kunnen beschikken over de volgende reserves:
- een reserve personeel;
- een reserve PAB en
- een algemene reserve.
Inzet van middelen vanuit deze reserves kan op basis van een door de school opgesteld en door het
CvB goedgekeurd plan. Dit kan betrekking hebben op noodsituaties maar zeker ook op extra
ontwikkelplannen.
Deze reserves mogen echter niet te groot worden. Middelen die niet ingezet worden, komen immers
niet ten goede aan de leerlingen waar de bekostiging voor ontvangen is.
Stichting breed zijn maximumbedragen vastgesteld voor de reserves per school. Daarnaast geldt de
stelregel dat een reserve niet negatief mag zijn.

2 STRATEGISCH BELEID KSU 2015-2019

Het strategisch beleidsplan “De leerling blinkt uit” is de komende vier jaar de basis voor de concrete
planning van activiteiten binnen de KSU en de KSU-scholen. Het document heeft een drietal functies:
- Het is de basis voor de beleidscyclus van de stichting en van de 24 scholen; daarmee vormt het
de grond voor de verdere ontwikkeling van de KSU en de KSU-scholen. De schoolleiders maken
via hun schoolplan een vertaalslag van het strategisch beleidsplan naar operationeel niveau, en
geven daarmee op schoolniveau uitvoering aan de realisatie van de ambities. De komende vier
jaar worden de jaarplannen hiervan afgeleid, en er worden resultaatsafspraken gemaakt.
- Daarnaast dient het als referentiekader voor het stellen van doelen en bij de interne en externe
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-

verantwoording over de mate waarin we doelen realiseren.
Het is een leidraad bij het maken van afwegingen en keuzes.

De leerling blinkt uit, dat is het perspectief. Om dit te realiseren wordt de komende vier jaar ingezet
op een vijftal strategische thema’s, die elk op zich en in hun onderlinge samenhang het sterkst
bijdragen aan de realisering hiervan.
De strategisch thema’s zijn: profilering, pijlers voor talentontwikkeling, professionalisering,
professionele cultuur en gericht partnerschap. In dit schoolplan wordt uitgewerkt hoe de school in de
praktijk uitvoering geeft aan het strategisch beleidsplan op schoolniveau.

2.1 PROFILERING

Ambitie: ‘Een KSU-school blinkt uit’
Onder profilering verstaan wij het bewust en merkbaar naar buiten laten komen van het eigen
karakter van de (school)organisatie en onze ambities. Dat doen we door het uiten van onze missie
en visie, en de uitwerking van de strategische thema’s. We profileren ons door deze niet alleen te
laten zien, maar ook te laten merken, voelen én ervaren.

2.1.1 PROFILERING VAN HET KSU-MOTTO IN DE SCHOLEN
TALENT VOOR DE TOEKOMST

Op de Zeven Gaven bereiden we onze kinderen voor op een toekomst waarin samenwerken, talent
en I.C.T. hand in hand gaan. Deze 21e eeuwse vaardigheden staan in het werken centraal.
Ieder kind op school werkt op de iPad, in de bovenbouw heeft iedereen een eigen iPad in de klas.
Naast Kanjers op ICT gebied zijn onze kinderen ook kanjers in samenwerken en sociale
vaardigheden. Op de Zeven Gavenschool vinden we de sociaal emotionele ontwikkeling van onze
leerlingen belangrijk. Om deze reden zijn wij een kanjerschool. Door de hele school heen gelden de
regels van de kanjer methode. Kinderen kunnen zich hierdoor zo goed mogelijk ontwikkelen tot
sterke, sociaal vaardige personen.
We zijn trots op ons positieve werkklimaat. Dit zie je terug in de rust in de school en de “Zin in
leren” van onze kinderen.
Ons team van gedreven leerkrachten biedt de stof met uitdagende middelen aan. We behalen al
een aantal jaar groeiende resultaten, die boven het landelijk gemiddelde liggen voor scholen die
een vergelijkbare leerling populatie hebben.
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In het schoolprofiel van de Zeven Gaven kunt u meer lezen.
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2.1.2 COMMUNICATIE, PR EN UITSTRALING

Bij de profilering van de KSU en de scholen hoort een goede uiting daarvan. We willen uitstralen wat
we zijn en dit ook kenbaar maken in onze omgeving. Elke KSU-school geeft vorm aan een plan
waarin aangegeven wordt van welke communicatiemix gebruik wordt gemaakt, en hoe deze wordt
ingezet ter versterking van de profilering.

COMMUNICATIE EN PR EN UITSTRALING OP DE ZEVEN GAVEN
Binnen de wijk en naar mogelijk nieuwe ouders willen we onze school stevig op de kaart zetten door
ons profiel en de visie van de school naar buiten te brengen. We zijn een koploper in de wijk op het
gebied van rust en positief klimaat en lopen voorop met ICT.
Er wordt een helder PR plan geschreven.
Ouders zijn welkom in de school om zich te oriënteren.
De zichtbaarheid in de wijk, als een van de drie scholen en achter in het gebouw gesitueerd wordt
visueel sterker gemaakt.
Per augustus 2015 wordt een nieuwe website gepubliceerd die de spil is in het web van
communiceren. Informatie naar ouders en kinderen gaan via deze interactieve website.
Nieuwsbrieven, klassennieuws, kalender en speciale berichten zullen deze website gaan vullen.
Ouders, leerlingen en partners kunnen zelf aangeven op welke wijze ze de schoolcommunicatie
willen ontvangen.

2.2 PIJLERS VOOR TALENTONTWIKKELING

Ambitie: ’Een primair proces dat uitblinken van leerlingen ondersteunt, faciliteert en stimuleert’.
De KSU streeft naar uitdagend, verrijkend en innovatief onderwijs, waardoor de talenten van onze
leerlingen optimaal worden ontwikkeld. Naast welbevinden en betrokkenheid van kinderen en het
streven dat zij met plezier naar school gaan, staan hoge en meetbare kwaliteit van het onderwijs
centraal op de scholen van de KSU. Door goede instructie, opbrengstgericht werken en
klassenmanagement wordt de basis verbreed en versterkt. Van daaruit ontwikkelen kinderen hun
talenten, blinken zij uit; cognitief maar zeker ook op andere gebieden, zoals ICT, wetenschap en
techniek, kunst en cultuur en sport.
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2.2.1 DE BASIS DUURZAAM OP ORDE HOUDEN

Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij is het van belang dat de
basis binnen alle KSU-scholen duurzaam op orde is én blijft. Voor ons is ‘de basis op orde’ dan ook
een vanzelfsprekendheid om überhaupt te kunnen werken aan talentontwikkeling. Hierbij is een
aantal elementen in de voorwaardelijke sfeer van belang die op orde moeten blijven.

School specifieke invulling aan de hand van deze onderwerpen
 Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de
prestaties van alle leerlingen. De school baseert de inrichting van haar onderwijskundig beleid op de
(tussentijdse) analyses van de resultaten van de leerlingen. Onze leerkrachten zijn in staat om hun
handelen af te stemmen op deze analyses en om afwijkende resultaten vroegtijdig te signaleren.

 Hoge opbrengsten voor de basisvaardigheden op school-, groeps- en leerlingniveau
Omdat lezen, het beheersen van de Nederlandse taal en het kunnen omgaan met cijfers en getallen
de noodzakelijke basisvoorwaarden vormen voor elke leerontwikkeling, bepalen we hoge
minimumeisen aan de scores die daarop op school-, groeps- en leerlingniveau worden behaald.
 Kwaliteit in vakmanschap
Onze leerkrachten (huidige en in de toekomst aan te stellen) dienen te voldoen of binnen afzienbare
termijn te kunnen voldoen aan onze eigen KSU-standaard voor vakmanschap. Kenmerkend voor dit
vakmanschap is onder meer: passie voor het onderwijs, denken in kansen, continu blijven leren en
leren van, met en door elkaar. In het hoofdstuk Professionalisering is het ontwikkelen van deze
standaard en het bereiken van dit niveau dan ook een speerpunt.
 Kwaliteit van de infrastructuur
De leeromgeving (gebouw en inrichting) en de ICT-infrastructuur zijn randvoorwaardelijk voor
talentontwikkeling. Deze zijn dan ook zodanig dat zij optimaal bijdragen aan het realiseren van hoge
opbrengsten, opbrengstgericht werken en aan uitdagend onderwijs, kortom: aan het uitblinken van
leerlingen.

DE BASIS DUURZAAM OP ORDE HOUDEN OP DE ZEVEN GAVEN
Kwaliteit van ons onderwijs vertaalt zich in opbrengsten. De afgelopen jaren zien we verbetering van
de resultaten. Met name op het gebied van spelling en technisch lezen scoren we boven het landelijk
gemiddelde. Deze resultaten willen we vasthouden. Begrijpend lezen en woordenschat blijven
aandacht houden.
Leerkrachten hebben de kwaliteit in huis om opbrengsten te analyseren en adequate interventies in
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te zetten om de opbrengsten te verhogen. Er wordt samengewerkt in leerteams om kennis en
didaktiek op een hoger plan te zetten.
Leerlijnen en leerdoelen zijn leidend, niet de methode. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van ICT.
In de kleuterbouw wordt i.s.m. de voorschool een methode gekozen waarbij ontdekkend en spelend
leren belangrijk is. De kleerlijnen en kerndoelen zijn hierbij leidend.

2.2.2 ONTWIKKELEN VAN 21ST CENTURY SKILLS

Om leerlingen te laten uitblinken, vinden we het belangrijk dat leerlingen zich veelzijdig en
zelfstandig kunnen ontwikkelen in een moderne, veilige leeromgeving. De leerlingen zijn (mede)eigenaar van hun eigen leerproces en ontwikkeling. De KSU biedt vernieuwend en toekomstgericht
onderwijs aan in verschillende onderwijsconcepten en leergemeenschappen.
De term ‘21st century skills’ heeft betrekking op een samenhangend geheel van vaardigheden die
leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de 21ste eeuw. Het gaat hierbij niet
zozeer om cognitieve kennis maar om sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling
van leerlingen. Deze vaardigheden zijn:


Samenwerken: gezamenlijk een doel halen, elkaar aanvullen, inspireren, ondersteunen.



Creativiteit: het vermogen om nieuwe ideeën, benaderingen, oplossingsstrategieën en inzichten
buiten de gebaande paden te creëren en te optimaliseren.



ICT geletterdheid: vaardigheden voor het effectief en efficiënt gebruik van technologie. Daarbij
komen ‘technologische geletterdheid’ en ‘informatievaardigheden’ samen.



Communiceren: het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.



Probleemoplossend vermogen: het (h)erkennen dat problemen bestaan en tot een plan van
actie kunnen komen om deze op te lossen.



Kritisch denken: het vermogen om onafhankelijk van anderen een eigen visie of onderbouwde
mening te formuleren. Kanjer, kritisch luisteren, debatteren, leren beslissingen nemen,
selecteren van juiste informatie bronnen.



Sociale en culturele vaardigheden: in staat zijn om met mensen van verschillende etnische,
sociale, organisatorische en politieke achtergrond effectief samen te leren, te werken en te
leven.

ONTWIKKELING VAN DE 21ST CENTURY SKILLS OP DE ZEVEN GAVEN
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De 21 st century skills sluiten precies aan op het profiel van de Zeven Gaven.
De vaardigheden waar als eerste aandacht aan besteed wordt en we al een start mee hebben
gemaakt zijn:
Samenwerken (in de vorm van borgen en uitbouwen van coöperatieve werkvormen) en ICT
geletterdheid (de inzet van iPads kwalitatief verbeteren, social mediaplan opstellen en borgen).
Ook komen de skills sociale- en culturele vaardigheden in de eerste jaren aan bod. De school werkt
naar het predikaat Kanjerschool en er wordt een cultuurplan op gesteld dat leidend wordt voor
creativiteit.
2.2.3 HET PLUSAANBOD

Het plusaanbod betreft een verrijking van het onderwijsaanbod en de concrete invulling daarvan,
zodanig dat de leerling uitgedaagd wordt. Voor alle KSU scholen geldt allereerst dat er een specifiek
onderwijsaanbod (in verschillende gradaties) voor cognitief getalenteerde kinderen gerealiseerd
wordt. Naast het aanbod voor cognitief getalenteerde leerlingen ontwikkelt elke school een
plusaanbod. Hiermee verrijkt de school het onderwijsaanbod en op basis hiervan onderscheidt en
profileert een school zich in de directe omgeving.

PROFILERING EN PLUSAANBOD OP DE ZEVEN GAVEN
De komende jaren ontwikkelt de Zeven Gaven een scherp plusaanbod waarmee de school zich
onderscheidend maakt in de wijk. De focus ligt uiteraard op de 21 st century skills. We denken nu bij.
aan leren programmeren.
Goede devices en infrastructuur zijn vanzelfsprekend op de Zeven Gaven. Ook meer- en
hoogbegaafde kinderen krijgen een passend aanbod.
Naast Kanjers op ICT gebied zijn onze kinderen ook kanjers in samenwerken en sociale
vaardigheden. De maatschappij biedt hen hierdoor goede kansen.

2.3 PROFESSIONALISERING

Ambitie: ‘Uitblinkende medewerkers’.
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De KSU zet in op gemotiveerde professionals, die intrinsiek de wil hebben te professionaliseren, te
leren en zich te ontwikkelen: goed willen zijn in hun vak. Daar wil de KSU de mogelijkheden toe
geven, door medewerkers te stimuleren en te faciliteren om het maximale uit zichzelf te halen.
Hierdoor kan elke medewerker uitblinken en is hij in staat om vanuit zijn professionaliteit de leerling
te laten uitblinken.
Professionalisering staat voor alle activiteiten die tot doel hebben kennis en vaardigheden van een
beroepsgroep te verbeteren en verder te ontwikkelen.

PROFESSIONALISERING OP DE ZEVEN GAVEN
Kwaliteit van onderwijs begint bij de leerkracht die met plezier werkt.
Onze leerkrachten zijn ICT- vaardig, hebben aandacht, en staan open voor nieuwe digitale
ontwikkelingen. Er wordt met elkaar en van elkaar geleerd door middel van leerteams, intervisie,
collegiale consultatie. Er is ruimte voor scholing door externe deskundigen.
Iedere leerkracht is verantwoordelijk voor het eigen leerproces passend bij de schoolontwikkeling. Er
is verschil in bekwaamheidsniveau en ieder reflecteert op zijn of haar ontwikkeling.
Naast individuele professionalisering wordt er ook samen geprofessionaliseerd waarbij de
schoolontwikkeling leidend is.
Er wordt gewerkt in leerteams met gespecialiseerde kennis (ICT, Rekenen ,Taal, Sociaal emotioneel
en Ouderbetrokkenheid).
In de school wordt geïnvesteerd in leiderschap, zowel in de schoolleider als in andere teamleden die
leidinggevende taken hebben binnen de school, zoals bouwcoördinatoren en voorzitters van
leerteams.

2.4 PROFESSIONELE CULTUUR; SCHOOLORGANISATIE

De KSU streeft een professionele cultuur na. Binnen een professionele cultuur zijn medewerkers
gericht op kwaliteit en verbetering van de resultaten. Medewerkers die op een professionele wijze
hun vak uitoefenen, hebben de intrinsieke motivatie om voortdurend beter te worden in hun vak. Dit
is zichtbaar in het gedrag van mensen.
In een professionele cultuur spreken medewerkers elkaar aan op elkaars kwaliteiten en neemt men
besluiten op basis van een visie, gecombineerd met de kwaliteit van voorstellen en argumenten. Er
wordt met elkaar gewerkt, uitgeprobeerd en geleerd.
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Medewerkers in een professionele cultuur laten persoonlijk leiderschap zien. Ze zijn gericht op
kwaliteitsverbetering, voelen zich daar persoonlijk verantwoordelijk voor en willen daarover
verantwoording afleggen

PROFESSIONELE CULTUUR; SCHOOLORGANISATIE OP DE ZEVEN GAVEN

Met het voltallige team zijn de kernwaarden kwaliteit, aandacht, samenwerking en plezier als
paraplu boven onze school gehangen. Deze waarden bepalen hoe we professioneel met elkaar
omgaan.
De aankomende vier jaar krijgt het team inzicht in groepsdynamica waardoor er ruimte en veiligheid
is om professioneel en met plezier samen te werken.
Er wordt gewerkt in gespecialiseerde leerteams met initiatief en beslissingsbevoegdheid, leden van
de leerteams kunnen effectief overleggen, en voelen zich verantwoordelijk.
Structurele leerteams zijn: rekenen, ICT, Taal, SOEM, Creativiteit en ouderbetrokkenheid
2.5 GERICHT PARTNERSCHAP; DE SCHOOL, OUDERS EN ANDERE PARTNERS

Ambitie: ‘Gerichte partnerschappen om leerlingen uit te laten blinken’.
Het doel is te komen tot samenwerking met partners die door hun bijdrage leerlingen laten
uitblinken en daarmee tevens bijdragen aan het realiseren van onze strategie. Het is dan ook onze
ambitie en strategie die het aangaan van partnerschappen stuurt.
Natuurlijk is de KSU partner van veel meer partijen dan de partners die we nu vanuit onze strategie
kiezen; zoals de collega-besturen, de gemeente Utrecht en het Samenwerkingsverband Utrecht
Primair Onderwijs. Zeker die laatste partnerschappen zijn een gegeven en hecht, maar hebben een
andere prioriteit.

2.5.1 PARTNERSCHAP MET OUDERS/VERZORGERS

Ouders zijn de eerst aangewezen partners voor onze scholen. Ouders en leerlingen vormen immers
de basis voor ons bestaan en geven ons bestaansrecht. Daarnaast zijn ouders ervaringsdeskundigen.
Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat een goede samenwerking met ouders
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leidt tot betere resultaten van de kinderen, zowel in leerprestaties als in gedrag en werkhouding.
We willen het partnerschap vormgeven vanuit samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. De
school laat in woord en gedrag zien dat ouders erkend en beschouwd worden als partner in
onderwijs en opvoeding en houdt hierbij rekening met diversiteit in achtergronden. We streven naar
een zodanige samenwerking dat de thuissituatie en de schoolsituatie elkaar versterken en waarbij
ouders zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling en educatie van hun kind. Gericht
partnerschap leidt tot uitblinkende leerlingen.
PARTNERSCHAP MET OUDERS/VERZORGERS OP DE ZEVEN GAVEN

Samen met ouders zijn we verantwoordelijk om de basis voor de toekomt bij alle kinderen te leggen.
Met de diversiteit van onze ouders is dit een spannend traject. Het heeft en houdt onze continue
aandacht. Onze school heeft een dan ook een leerteam ouderbetrokkenheid. De aankomende
periode starten we binnen de school met een ouderlokaal en bieden we ruimte voor initiatieven van
ouders, school en wijkpartners, ook kunnen ouders elkaar hier ontmoeten.
De communicatie met ouders krijgt naast de al ingevoerde gesprekscyclus extra impuls door de
vernieuwde website van social schools.
Cyclisch zal de oudertevredenheidspeiling worden uitgevoerd en besproken.
Met deze acties willen we bereiken dat onze ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind en
op de hoogte zijn van de juiste informatie. Wel zal gezocht gaan worden hoe ouders te bereiken die
niet de digitale middelen gebruiken die hiervoor nodig zijn.
2.5.2 PARTNERSCHAP MET VVE, KINDERDAGVERBLIJVEN, KINDEROPVANG

Deze partners zijn het voorportaal voor veel kinderen die later leerling worden op een KSU-school. Zij
hebben daarmee een grote invloed op de mate waarin leerlingen voorbereid zijn op het onderwijs in
de meest brede betekenis. Een goede samenwerking met deze partners legt een goede basis voor
een schoolloopbaan voor veel kinderen en is daarmee een belangrijke voorwaarde om leerlingen te
laten uitblinken.
De KSU realiseert gericht partnerschap met VVE, kinderdagverblijven en kinderopvang. De
meerwaarde is gericht op de inhoud; met elkaar willen we werken aan en duidelijke afspraken
maken over:
 een doorgaande educatieve lijn (het curriculum);
 overdracht van gegevens;
 samenwerking met ouders;
 realiseren van kwaliteitseisen.
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PARTNERS VAN DE ZEVEN GAVEN

De basis voor talent voor de toekomst leggen wij niet alleen. Daar hebben wij partners bij gezocht en
gevonden. Partners die een meerwaarde zijn voor het onderwijs dat wij op de Zeven Gaven
voorstaan.
Brede school Hart van Noord:
Wii werken binnen de Brede School Hart van Noord samen met de Voorschool. Hier kan een kind
zich spelenderwijs voorbereiden op de basisschool. Ook spelen de kinderen hier met andere
kinderen en wennen ze vast aan school. Er is veel contact met de voorschool in het VVE overleg, de
zorg coördinator en de intern begeleider overleggen regelmatig.
Het overleg met alle gebouwgebruikers vindt plaats in het kernteam (Scholen en Welzijn). Er is een
vierjarenplan voor de brede school opgesteld.
Wij werken ook samen met partners die ons ondersteunen bij culturele en educatieve activiteiten.
We willen partners zoeken die aansluiten bij ons ICT profiel.

2.5.3 PARTNERSCHAP MET OPLEIDING(EN)

De derde partner waarvoor een gericht partnerschap cruciaal is, zijn de opleidingen (de Pabo’s HU
en Marnix). Opleidingen dragen bij aan kennis- en vaardigheidsontwikkeling, maar ook aan vorming
(reflectie, professionele houding) van ons (toekomstig) personeel. Zij spelen daarmee een grote rol
bij het kwalificeren van de toekomstige medewerkers van de KSU. Om die rol te kunnen vervullen
zijn een hecht partnerschap en een wederkerigheid daarin noodzakelijk en gewenst.

PARTNERSCHAP DE ZEVEN GAVEN MET HS MARNIX
In dit partnerschap gaat het om het samen opleiden van aankomende juffen en meesters tot
bekwame collega’s.
Hierdoor blijven wij ons onderwijs verfrissen door innovaties en onderzoek. De aankomende jaren
willen we de kwaliteit van de interne opleider en de mentoren vergroten zodat zij de studenten goed
kunnen begeleiden.
Studenten die affiniteit met ICT hebben en het een uitdaging vinden om met onze leerlingpopulatie
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te werken zijn welkom op onze school. Ze krijgen de ruimte en begeleiding om zich te ontwikkelen.

3 HET SCHOOLBELEID:

In dit hoofdstuk komen de belangrijkste keuzen en voornemens op onderwijskundig terrein aan bod.
De herziene kerndoelen en referentieniveaus zijn hierbij in acht genomen. Voor elk vak- en
vormingsgebied is aangegeven welke methodes, materialen en werkwijzen we hanteren. Per gebied
is aangeven of er de komende drie jaar actie wordt ondernomen. In de derde kolom zijn acties of
voorstellen voor verbetering vervolgens kort omschreven.

LEERSTOFAANBOD

Vak-/vormingsgebied

Gebruikte
materialen/methoden

Actie gewenst

Nederlandse taal
Taalontwikkeling
(groep 1 en 2)

Ik en Ko
Diverse bronnen

Logo 3000. Nieuwe methode
als opvolger Ik en Ko
Begrijpend luisteren

Mondelinge
taalvaardigheid

Taalactief

Technisch lezen

Veilig Leren Lezen
Estafette, diverse apps,
ondersteunende software
en materialen

34

Schoolplan 2015 – 2019 DE ZEVEN GAVEN

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip, nieuwsbegrip
XL, Cito oefenboeken

Onderzoeken
Studievaardigheden gr. 6

Studievaardigheden gr. 7-8
Leesbeleving

Digiboeken, ipads inzetten

Schrijven

Pennenstreken, digitale
ondersteuning

Stellen

Taalactief

Spelling

Taalactief, diverse apps,
ondersteunende software

Woordenschat

Aanbod uit taalactief,
wereldoriëntatie en
begrijpend lezen

Vanaf groep 4 invoeren
nieuwe versie, opbouwen
naar groepen 5 t/m 8
Extra aanbod

Coöperatieve structuren
Taalbeschouwing

Taalactief

Mondelinge
taalvaardigheid

Groove me

Engelse taal
Extra aanbod +kinderen, inzet
ICT

Leesvaardigheid
Rekenen-Wiskunde
Vaardigheden
Cijferen

Rekenrijk vanaf groep 1,
diverse apps,
ondersteunende software
en materialen

Hoofdrekenen
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Schattend rekenen
Verhoudingen en
procenten
Breuken
Werken met de
rekenmachine
Meten
Meetkunde
Oriëntatie op jezelf /de mens en wereld
Aardrijkskunde

Geografisch
perspectief
Ruimtelijke
inrichting

Wijzer door de wereld,
diverse apps,
ondersteunende software
en websites

Aanschaf nieuwe
geïntegreerde digitale
methode

Topografie en
kaartbeeld
Geschiedenis

Historisch besef
Historische
gebeurtenissen

Samenleving, waaronder geestelijke
stromingen

Wijzer door de tijd, diverse
apps, ondersteunende
software en websites

Bovenbouw schooltv
journaal

Traject met
identiteitsbgeleidster
Leidraad door de school
selecteren

Levensbeschouwelijke vorming
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Techniek

diverse apps,
ondersteunende software
en websites

Milieu

Integreren in creatief circuit

Ja, geïntegreerde digitale
methode

Gezond en redzaam gedrag

Kanjer

De school gaar voor het
predicaat Kanjerschool , en
gezonde school met expertise
in social media

Verkeer

Natuuronderwijs Mensen, planten
en dieren
Materialen en
verschijnselen

Projecten NME,
diverse apps,
ondersteunende software
en websites

Ja, geïntegreerde digitale
methode

Lichamelijke opvoeding
Gymnastiek en
atletiek

Inzet sportdocenten,
projecten naast vaste
methode

Spel
Bewegen op
muziek
Kunstzinnige oriëntatie
Tekenen en
handvaardigheid

Diverse bronnen

Muziek
Spel en beweging
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Cultuureducatie
Leergebiedoverstijgende kerndoelen
Werkhouding
Werken volgens
plan

Kanjertraject, gezonde school,
coöperatieve werkvormen

Kanjer

Gebruik van
leerstrategieën
Zelfbeeld en
zelfreflectie
Sociaal gedrag
Sociale integratie
en actief
burgerschap
Sociale veiligheid
Nieuwe media

De verdere uitbreiding van educatieve apps wordt onderzocht en ingevoerd.
Vanaf november 2015 wordt Kanjertraining schoolbreed ingezet, het team wordt getraind, ook krijgt
de schoolleider een specifieke training. Ouders worden in deze ontwikkeling betrokken.
Er wordt en cultuurplan geschreven. We zoeken de samenwerking binnen de brede school om de
kinderen een goed aanbod te bieden voor kunst-en cultuureducatie. Aankomend schooljaar zal er
een start gemaakt worden met groepsdoorbrekende creatieve activiteiten.
Er wordt onderzocht of de Engelse taalvaardigheden in een vroeger leerjaar aan bod moeten komen.
Hierbij wordt ook onderzocht of dit de ontwikkeling van de Nederlandse taal (achterstand)
belemmerd. Kinderen zijn vaak al tweetalig.
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In samenwerking met de voorschool wordt onderzocht welke methode het nu gebruikte Ik en Ko op
gaat volgen.

3.1 SPEERPUNTEN ICT OP DE ZEVEN GAVEN
In de verschillende onderdelen van dit schoolplan is al duidelijk geworden dat ICT voor onze school
een speerpunt is.
Goede technische materialen en infrastructuur zijn aanwezig. Dit vraagt aandacht in de
investeringsbegroting. In de loop van deze periode zullen alle oude digiborden worden vervangen
door touchscreens.
We gaan op zoek naar partners, incidenteel of structureel die ons proces kunnen ondersteunen.
Mogelijkheden kunnen zijn het leren programmeren van kinderen of het verhogen van ouder ICT
vaardigheden.
3.2 DE SCHOOLORGANISATIE:
De aankomende periode vragen deze organisatorische zaken aandacht:
PERSONEEEL
In schooljaar 2014-2015 is het middenmanagement van De `zeven Gaven tijdelijk versterkt door een
aspirant schoolleider. Wanneer deze is opgeleid en een passende aanstelling vindt zal er een nieuwe
bouwcoördinator gezocht moeten worden.
Leerkrachten ontwikkelen zich volgens de cao afspraken van start-, naar basis- naar vakbekwaam.
Startende leerkrachten hebben recht op een coach.
De cao PO wordt nageleefd.
Er wordt door leerkrachten een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld, deze wordt besproken in de
gesprekscyclus. De aankomende jaren zal ook het lerarenregister van startgaan.
De schoolleider voldoet aan de certificering schoolleiders en houdt dit actueel.
Door krimp is er alleen nog een remedial teacher in de onderbouw werkzaam. De overige RT zal door
de groepsleerkracht uitgevoerd worden. Diverse groepen hebben voor een of meerdere dagen een
tweede leerkracht.
Aanstellen of opleiden van een bouwcoördinator.
OVERLEGSTRUCTUUR
Leerteams krijgen initiatief en mandaten van het team. De leerteams participeren in het opstellen,
uitvoeren en evalueren van het jaarplan.
We maken gebruik van een cloud waar documenten plek kunnen krijgen en overal toegankelijk zijn.
FUNCTIEMIX
Er zijn een taal-specialist (LB), en opleidingscoördinator, ICT specialist, I-coach (LB) en
gedragsspecialist (LB) binnen het team.
Er zullen een nieuwe reken coördinator en cultuur coördinator opgeleid worden.

39

Schoolplan 2015 – 2019 DE ZEVEN GAVEN

SCHOOLTIJDEN
Wegens de strakke regelgeving binnen de nieuwe cao en de afspraken binnen de KSU zijn we
overgegaan op een rooster met vijf gelijke lesdagen. Dit wordt per 1-8-2015 ingevoerd in alle
groepen. Dit is mogelijk omdat de school al jaren met een gelijk aantal lesuren voor de groepen 1
t/m 8 werkt.
De school werkt samen met Samen doen na schooltijd en is in overleg hoe de organisatie hiervan
aangepast kan worden aan de veranderde schooltijden.

4 PERSONEELSBELEID

Onderstaand schema geeft de onderdelen van het personeelsbeleid weer.

Onderwerp

Waar is het beleid
beschreven?

Beleidsvoornemens/
plannen

Functioneren van de medewerkers
Gesprekkencyclus

Beleid op stichtingsniveau

Loopbaan- en scholingsbeleid/ mobiliteit Beleid op stichtingsniveau
Opleidingsniveau/bekwaamheids-dossiers

Van startbekwaaam naar
vakbekwaam

Exit gesprekken

Beleid op stichtingsniveau

Gekoppeld aan AFAS,
digitaal,

Personele inzet
Taakbeleid

Beleid op stichtingsniveau

Functiemix

Beleid op stichtingsniveau

Functiebouwwerk

Beleid op stichtingsniveau
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Cupella taakbeleid als
instrument
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Welbevinden
Personeelstevredenheid

Beleid op stichtingsniveau

Integraal,
veiligheidsmeter RI&E

RI&E

Arbobeleid

Plan van aanpak
uitvoeren,

Verzuimbeleid

Beleid op stichtingsniveau

Werkdruk/leeftijdsbewust pers. beleid

CAO PO

5 MEERJARENPLANNING
In onderstaand schema is het totaaloverzicht van de beleidsvoornemens/plannen en de planning
van de uitvoering van onze school voor 2015-2019 opgenomen:

Onderwerpen

Professionele Cultuur

21th C Skills

Schooljaar

Schooljaar

Schooljaar

Schooljaar

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Methode soc. em.
x

plusaanbod
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na aug. 2019
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

zaakvakken
professionalisering

cultuurplan
Engels

x

x

Begrijpend luisteren OB
x

x

Aandachtspunten VVE
x
Methode technisch
lezen
x

x

x

Identiteit
x

x

Profilering
x

x

ouderlokaal
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x

5.1 PLANNING VOOR 2015-2016 (VANUIT SCHOOLPLAN 2015-2019)

Onderdeel

Professionele cultuur

Activiteit

Teamstreaming

Beoogd resultaat

Professionele
samenwerking

Betrokkenen en
verantwoordelijke

Tijdsplanning

Kosten

SL, MT, team,

1 studiedag,
teammomenten
gedurende schooljaar

3000

jaarplan
Kanjertraining invoeren

2x teamtraining

Leerteam SOEM

3 studiedagen,
(november en april)
werkgroeptijd

7000

Novilo

Specifieke
onderbouwtraining

SL, MT, IB

Studiedagdeel,
bouwvergaderingen

KSU

Creatieve processen

Crea circuit opzetten en Groepsdoorbrekend
Leerteam crea
talenten inzetten en
uitproberen
creativiteit gebruiken in
verschillende disciplines

Gedurende schooljaar
blokken van lessen

1000 materialen,
bronnen

ICT

Verdieping
mogelijkheden iPads,

wereld groter maken

MT, SL, leerteam ICT, ICO Twee halve studiedagen Afschrijving
iPAds

Schoolplan 2015 – 2019 DE ZEVEN GAVEN

Talenten, plusaanbod

Onderzoeken
samenwerking HU,
programmeren voor
kinderen

Inzicht mogelijkheden
voor

SL, ICT leerteam

Oktober-januari

Expertise
inkopen

Ouderbetrokkenheid

Inrichten ouderlokaal

Meer betrokkenheid en Leerteam
Vanaf september
ouderbetrokkenheid, MT,
binding, PR
Sl

2000 euro
inrichting

Basis op orde

Doorvoeren
Pennenstreken

Doorgaande lijn, OGW

SL, IB, leerkrachten

Vanaf augustus

250

VVE

Aanschaffen
materialen, werkwijze
reeds bekend, logo
3000

Doorgaande lijn met
Voorschool op gebied
van woordenschat
gebaseerd op BAKlijst

VVE coördinator, 1-2
leerkrachten i.s.m. VVE
netwerk Hart van Noord

Vanaf augustus

6000

Volgende schooljaren
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6 FORMULIEREN
6.1 INSTEMMING SCHOOLPLAN

Formulier instemming schoolplan
School:

De Zeven Gaven

Adres:

Trumanlaan 60 b

Postcode / Plaats 3527 BR Utrecht
Brinnummer:

15 PD

Handtekening clusterdirecteur:

De Medezeggenschapsraad van de ……………school verklaart bij deze in te
stemmen met het voorliggende schoolplan van de Zeven Gavenschool
voor de periode 2015 – 2019.

Plaats:

Utrecht, … … 2015

Naam:

Functie:

Handtekening:

Voorzitter MR
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6.2 VASTSTELLING SCHOOLPLAN

Formulier vaststelling schoolplan

School:

De Zeven Gaven

Adres:

Trumanlaan 60 b

Postcode / Plaats 3527 BR Utrecht
Brinnummer:

15 PD

Handtekening
clusterdirecteur/schoolleider:
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Het bevoegd gezag van de KSU heeft het schoolplan van de Zeven Gaven school

voor de periode 2015 – 2019 vastgesteld.

Plaats:

Utrecht, … … 2015

Naam:

Drs. C.M.M. Laenen

Functie:

College van Bestuur

Handtekening:
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