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INLEIDING 
 

Voor u ligt het schoolplan van de Spoorzoeker. Ons schoolplan geeft de beleids- en 

schoolontwikkeling voor de periode van 2019-2023 weer. Het ambitiestatement van De Haagse 

Scholen heeft richting gegeven voor de totstandkoming van het schoolplan.  

In dit schoolplan vindt u een korte beschrijving van onze school en haar omgeving. 

Hierna zetten we ons schoolconcept uiteen. Waar staan we voor en waar gaan we voor. Dit zal 

vooraf gegaan worden door de uitgangspunten en ambities van onze Stichting, De Haagse Scholen. 

Voorts zullen wij inzoomen op ons onderwijskundig beleid.  Wat is de inhoud van ons onderwijs, hoe 

zorgen wij voor onze leerlingen, wat betekent dit voor ons pedagogisch klimaat en ons didactisch 

handelen en welke ambities en doelen hebben we voor de komende vier jaar en hoe zetten we deze 

weg in de tijd (meerjarenplanning).  

 

Ons schoolplan is leidend voor onze jaarplannen. Voorafgaand aan elk schooljaar wordt er een 

jaarplan opgesteld, waarin onze onderwijskundige doelen en ambities uitgewerkt worden in concrete 

acties. Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw vastgesteld in gesprek met bestuur, team 

en MR.  

 

Het schoolplan is opgesteld door met management team van de Spoorzoeker en ter goedkeuring 

voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De teamleden hebben allen meegedacht over de missie 

en visie van de school en hiervoor input geleverd. Daarnaast is er gekeken naar wat onze kinderen en 

ouders goed vinden aan onze school en wat er beter kan. Ieder jaar kijken we met het team ook 

terug: hebben we onze verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg 

voor een cyclische evaluatie van de beleidsterreinen, zoals beschreven in dit schoolplan. Met behulp 

van de jaarlijkse evaluatie stellen we per jaar vast wat er (niet) goed gaat en bepalen we onze 

verbeterdoelen, in relatie met ons schoolplan en de voorgenomen verbeterpunten. 
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ONZE SCHOOL EN HAAR OMGEVING 
 

Naam De Spoorzoeker 

Brinnummer 17FN 

Adres Busken Huëtstraat 22-24 

Telefoonnummer 070-39449997 

Directeur Dhr. I. Baron 

Emailadres directie@despoorzoeker.info 

Website www.despoorzoeker.info 

 

 

Onze school is een van de 52 scholen van stichting De Haagse Scholen. De Haagse Scholen is de 

stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. De Haagse Scholen bestaat uit 44 

reguliere basisscholen, 3 sbo scholen, 5 (v)so scholen. 

 

Schoolomschrijving 
 

In de Haagse wijk Spoorwijk ligt basisschool De Spoorzoeker, een school die veel te bieden heeft. 

Onze school wordt bezocht door ongeveer 165 leerlingen die voornamelijk in de buurt van de school 

wonen. De Spoorzoeker telt 8 groepen, waarvan twee groepen 1/2. Samen met peuterleerplek De 

Locomotief vormen wij de voorschool. 

 

In algemene zin hebben wij, op grond van onze visie op wat onze leerlingen nu en in de toekomst 

nodig hebben, de volgende aandachtsgebieden: 

- Uitgebreide aandacht voor de ontwikkeling van woordenschat en taal in alle lessen; 

- Talentontwikkeling tijdens de lessen én in zes uur extra onderwijs per week; 

- Actief werken aan ouderbetrokkenheid; 

- Intensieve samenwerking tussen de school en de peuterleerplek; 

- Gezonde voeding en veel bewegen; 

- Werken vanuit duidelijke gedragsregels en stimuleren van het sociaal emotioneel leren; 

- Stimuleren dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het halen van ambitieuze doelen. 

 

In de visie van De Spoorzoeker is samenwerking tussen ouders en school van groot belang. We 

noemen dit onze “gezinsvisie”: wij zijn er van overtuigd dat hoe sterker het gezin wordt,  hoe sterker 

de samenwerking wordt tussen school en gezin, hoe groter de kans van slagen wordt voor de 

kinderen. Daarvoor is er op school een groot aanbod voor ouders waarin veel onderwerpen en 

activiteiten aan bod komen.  
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Op onderwijsgebied staat de ontwikkeling van talenten van kinderen centraal in onze visie. Dat start 

al op jonge leeftijd; als VVE-school is er een doorgaande lijn in het onderwijs aan peuters tot en met 

groep 8. Wij combineren daarbij mogelijkheden die lokaal geboden worden (het LKP: Leer Kansen 

Profiel) met landelijk bewezen methoden (zoals ‘Startblokken Basisontwikkeling’ in de 

peutergroepen en de groepen 1 en 2) en internationaal beproefde werkwijzen (zoals het IPC: 

‘International Primary Curriculum’ in de groepen 3 tot en met 8). 

Ook de schoolorganisatie is afgestemd op onze visie. Zo werken we bijvoorbeeld met een 

continurooster, waarbij het begeleid buitenspelen in het teken staat van educatie. Voor het LKP 

werken op onze school naast groepsleerkrachten ook gespecialiseerde vakdocenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarden van De Haagse Scholen 

 

Strategisch beleid 

 

“Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen” 

De bijstelling van ons strategisch beleid is in volle gang.  

Zoals bekend zal het strategisch beleid een concretisering/ verdieping zijn van het huidige ingezette 

beleid. Waarmee de richting ongewijzigd blijft.  
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Schoolomgeving 
 

Onze school staat in Spoorwijk. Dit is de wijk naast station Moerwijk. De wijk is ongeveer negentig 

jaar geleden gebouwd en heeft veel ‘gezichten’: de huizen stralen deels nog het karakter uit van een  

traditionele arbeiderswijk, deels ook is de wijk rondom de school vernieuwd. De bevolking van de 

wijk, mensen afkomstig uit verschillende landen, kan onder andere genieten van het nabijgelegen 

schitterende park, ’t Hof van Heden. 

 

In de wijk zijn onlangs veel nieuwe speeltoestellen geplaatst en wordt er actief gewerkt aan een 

groene en leefbare omgeving, wat het woonplezier ten goede komt.  

De leerlingen van De Spoorzoeker zijn actief betrokken bij hun leefomgeving, onder andere door mee 

te helpen met het onderhoud van de beplanting in ’t Hof van Heden. 
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ONS SCHOOLCONCEPT 
 

Missie en visie 

 

De missie van de school 

Ons motto is:  

 

‘De beste kansen voor elk kind, is wat je op De Spoorzoeker vindt’. 
 

Het team van De Spoorzoeker vindt dat leerlingen het allerbeste verdienen wat onderwijs kan 

bieden: de volle aandacht voor de ontwikkeling van de talenten van ieder kind, zodat op sociaal-

emotioneel, motorisch en cognitief gebied een prima basis wordt gelegd om door te groeien in het 

vervolgonderwijs.  

Wij zien om ons heen dat er kinderen zijn die extra ondersteuning nodig hebben. Juist dan willen wij 

ons sterk maken voor kansrijk onderwijs op school en een goede verbinding met het gezin van het 

kind. Ook zien we dat kinderen unieke talenten hebben; wij stimuleren hen om met die 

mogelijkheden het beste uit zichzelf te halen. 

In ons onderwijsaanbod streven we naar het vergroten van eigenaarschap van leerlingen. Daarmee 

bedoelen we dat wij hen stimuleren om zich verantwoordelijk te voelen voor het schoolwerk en daar 

doelgericht mee om te gaan. Daarbij zijn de beoogde leeropbrengsten (tussen- en eindopbrengsten) 

op het gebied van taal, woordenschat en rekenen van belang, maar ook de specifieke eigen 

talentontwikkeling. Dat organiseren we door in de lessen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 

belangstelling, interesses en mogelijkheden van de leerlingen door middel van het aanbieden van ons 

onderwijsaanbod op maat en thematisch onderwijs. 

 

De visie van de school 

De samenleving om ons heen is steeds in beweging. Jongeren en volwassenen leven in een 

veranderende wereld die gekenmerkt wordt door snelheid, technologische ontwikkelingen, 

onvoorspelbaarheid en complexiteit. De demografische veranderingen, stagnatie in sommige 

economische sectoren door tekorten aan personeel, diversiteit aan sociaal- en maatschappelijke 

problemen, het landelijk overheid- en onderwijsbeleid en de samenstelling van onze 

leerlingenpopulatie dagen ons uit om ons onderwijs voortdurend aan te passen en te verbeteren. 

 

Dit betekent dat De Spoorzoeker kiest voor een onderwijsconcept dat flexibel en permanent kan 

inspelen op veranderingen in de samenleving. 

 

Voor ons onderwijsconcept gelden de volgende basisprincipes:  

- veilig pedagogisch klimaat; 

- kindgericht werken met aanbod op maat; 

- uitdagende leeromgeving en betekenisvol leren in thematisch onderwijs; 

- zelfstandig werken en vergroten eigenaarschap van leerlingen; 

- hoge verwachtingen en ontwikkeling van talenten. 
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Met onze visie op onderwijs willen we bereiken: 

- dat onze leerlingen hebben geleerd het maximale uit zichzelf te halen; ze zijn ambitieus, 

doelgericht en willen graag leren; zij voelen zich (mede-)verantwoordelijk voor het leren en 

gedragen zich als eigenaar van het eigen leerproces; 

- dat onze leerlingen gewend en in staat zijn kennis uit verschillende vakgebieden met elkaar 

te verbinden in betekenisvolle thema’s; dit prikkelt hun denkvermogen en hun creativiteit; zij 

zien daarbij ook de relevantie van het leren voor het dagelijks leven; 

- dat onze leerlingen in staat zijn samen te werken om tot het beste resultaat te komen; ze 

gaan respectvol met elkaar om en weten ook hoe ze moeten omgaan met medeleerlingen, 

leerkrachten en mensen van buiten de school; 

- dat onze leerlingen zich respectvol en verantwoordelijk gedragen met hun sociale en fysieke 

omgeving, ook als ze buiten de school spelen, leren, werken en leven. 

 

Dit vergt een heel gerichte professionele houding van leerkrachten en andere professionals in de 

school, zoals: 

- positieve aandacht hebben voor het individuele kind en de kinderen adequaat op weg 

helpen, de kinderen stimuleren elkaar te helpen; 

- inrichting van een veilige en uitdagende leeromgeving; 

- in sociale relaties het goede voorbeeld geven, zodat leerlingen voorgeleefd krijgen wat het 

betekent om positief, respectvol, samenwerkend en ambitieus te zijn; 

- geïnteresseerd zijn in de leefwereld van het kind en daarin kansen bieden waar mogelijk en 

ondersteunen indien dit nodig is;  

- hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen, hun talenten en ontwikkelkansen; vanuit 

die positieve grondhouding in staat zijn de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. 
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Pedagogisch klimaat 
 

Door een (sociaal) veilig, gezond en gezellig klimaat neer te zetten komen de kinderen, de ouders en 

personeelsleden graag naar onze school. Kinderen worden bij ons serieus genomen en wij leren de 

kinderen om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling. De leerkrachten benaderen de 

leerlingen respectvol. Dit verwachten wij ook van de leerlingen naar de leerkrachten toe.  

 

Er zijn 4 basisregels op onze school die er voor zorgen dat er ruimte en aandacht is voor ieder kind.  

 

 

 

 

·We zijn aardig voor elkaar;  

·We zijn zuinig op de spullen; 

·Problemen lossen we samen op; 

·We zijn rustig in de school.  

 

De 4 schoolregels gelden voor zowel leerlingen, personeelsleden als ouders. Ouders die hun 
kind(eren) op basisschool de Spoorzoeker inschrijven (of reeds  hebben ingeschreven) dienen 
akkoord te gaan met deze schoolregels. 
 
Iedere klas gebruikt de schoolregels om hun eigen klassenregels te maken. De klassenregels 
hangen in iedere klas. 
 
Aandacht hebben voor elkaar, opkomen voor elkaar en elkaar helpen heeft alles te maken 
met normen en waarden. Steeds maken we de kinderen bewust van het leven met elkaar en 
het accepteren en respecteren van elkaars verschillen. Iedereen is immers anders. Maak 
gebruik van je talenten, je capaciteiten maar houd altijd rekening met de ander. 
 
Om een schoolbrede aanpak met samenhangende interventies te realiseren gebruiken wij 
vanaf schooljaar 2019-2020 in alle groepen de methode Kwink. Hierin komen duidelijke 
normen en waarden aan bod. Daarnaast creëren wij hierdoor een open schoolcultuur, waarin 
de leerlingen eigen verantwoordelijkheid hebben, inclusief bewustzijn hebben van de 
kernwaarden, normen en regels van de school.  
 
Naast de methode gaan wij de monitor van Scol inzetten om te kijken wat er in elke groep 
nodig is op gebied van sociaal emotioneel leren en de methode Kwink op maat te maken.  
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Onze leerkrachten, maar ook de vakdocenten en andere personeelsleden grijpen in wanneer  
er grensoverschrijdend gedrag wordt gesignaleerd. Daarnaast wordt er in het begin van het 
jaar in elke groep intensief gewerkt aan de groepsvorming.  
In de bovenbouw wordt er samengewerkt met een externe partij om de overgang naar het 
voortgezet onderwijs goed tot stand te laten komen.  
De Spoorzoeker beschikt over een actueel digitaal veiligheidsplan. Daarnaast wordt er 
jaarlijks een sociale veiligheidsmonitor afgenomen in groep 5 t/m 8.  

De resultaten hiervan worden uitgebreid bekeken en besproken met de  leerkrachten. Indien 
nodig zullen er interventies worden gepleegd.  
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Didactisch handelen 
 

Om onze visie op onderwijs te realiseren maken we gebruik van de volgende belangrijke 

onderwerpen. 

 

Deze onderwerpen geven enerzijds houvast en anderzijds richting aan de verbetering en vernieuwing 

van ons onderwijs en onderwijsaanbod in de komende jaren. De praktische uitwerking van deze 

onderwerpen zien we nu al en in de komende jaren terug in ons onderwijs, maar ook in onze 

professionele organisatiecultuur en -structuur, personeelsbeleid, leerlingenzorg en ondersteuning, 

huisvesting en op alle andere beleidsterreinen. 

 

LKP (Leerkansenprofiel)  

Als LKP-school hebben wij onze lestijd wekelijks met zes uur uitgebreid, met als doel om de 

talentontwikkeling en de leeropbrengsten te verbeteren. Binnen LKP besteden wij extra aandacht 

aan de taalontwikkeling, maar ook aan cultuur, techniek/wetenschap en sport. In samenwerking met 

de LPK- en IPC docenten streven we ernaar de inhoud van de lessen aan elkaar te koppelen, zodat er 

een meer verdieping en leerrendement voor onze leerlingen wordt gerealiseerd. 

 

Kwaliteit de Spoorzoeker in combinatie met LKP en IPC 

• De leerlingen weten wat hun krachten, sterke punten, talenten en valkuilen zijn. 

• De leerlingen zijn gemotiveerd om te leren en weten waarom ze iets leren. 

• De groei in talentontwikkeling van de leerlingen is zichtbaar in een digitaal portfolio. Hierin is 

zowel het (LKP) als het thematisch onderwijs middels IPC opgenomen. We willen vanaf 

schooljaar 2019-2020 werken met het digitale portfolio.  

• De lessen binnen het LKP passen binnen de drie domeinen cultuur, techniek/wetenschap en 

gezondheid. 

• De kinderen hebben meer succes in het voortgezet onderwijs (v.o.) door een goede 

aansluiting po - v.o. 

• De (vak) leerkrachten van de Spoorzoeker kunnen omgaan met de diversiteit van het publiek 

van de Spoorzoeker. 

• Er is sprake van waardering van de eigen cultuur binnen de diversiteit in de Nederlandse 

samenleving.  

• In het pand van de Spoorzoeker is voor elk domein een lokaal ingericht met de benodigde 

materialen om de kinderen optimaal te stimuleren in hun talentontwikkeling.  
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VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) 

Om de taal- en ontwikkelingsachterstanden van onze peuters en kleuters in Spoorwijk terug te 

dringen participeert De Spoorzoeker in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Passend bij onze 

doelgroep bieden wij in samenwerking met peuterleerplek ‘De Locomotief’, van Jongleren, het 

voorschoolprogramma Startblokken basisontwikkeling aan.  

Daarnaast werken we met een ouder-kind-kamer en met het observatieprogramma KIJK! voor 

peuters en kleuters. Twee keer per week zijn er aan het thema gerelateerde taal en rekenactiviteiten, 

waaraan de ouders samen met hun kind (eren) kunnen deelnemen.   

Goede informatievoorziening aan de ouders en het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij 

de (spel)activiteiten zijn noodzakelijk. In de ouder-kind-kamer worden naast koffie- en 

themaochtenden ook specifieke voorlichting over de thema’s aan ouders gegeven. De betrokkenheid 

van ouders stimuleren wij ook door te blijven investeren in het onderhouden van goed contact met 

de ouders en te participeren in diverse wijkverenigingen.  

Door de ouder-kind-kamer komen de werelden van thuis en school dichterbij elkaar. Zowel de ouders 

als kinderen leren in beide culturen te kunnen leven. De ouder-kind-kamer willen we nog sterker 

maken, zodat ouders kunnen ervaren wat andere culturen zijn en hieruit sterke punten meenemen 

 

IPC (International Primary Curriculum) 

In het kader van de schoolontwikkeling en ons streven naar een kindgerichte benadering en 

thematisch onderwijs heeft De Spoorzoeker gekozen om tot invoering van het International Primary 

Curriculum (IPC) over te gaan, dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van onze 

leerlingenpopulatie. 

Het IPC curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 6-12 jaar 

gericht op de creatieve en zaakvakken. IPC geeft met een gestructureerd curriculum onze leerlingen 

een goede en solide basis om hun ontwikkelingsproces en leeropbrengsten te verbeteren. Eveneens 

biedt het curriculum aan onze groepsleerkrachten een effectieve manier om een uitdagende leerrijke 

omgeving te creëren en de onderwijsleerprocessen, leeropbrengsten en (toets)resultaten in de gaten 

te houden en te verbeteren. 

  

Professionalisering personeel 

Het professionalisering- en nascholingsbeleid in onze schoolorganisatie is gericht op het leren van 

elke personeelslid gedurende zijn/haar gehele loopbaan. De Spoorzoeker wil gebruik maken van de 

uitstekende onderlinge relatie en specifiek aandacht blijven besteden aan de professionalisering van 

de personeelsleden. 

We willen gebruik maken van de individuele kwaliteiten en competenties van de leerkrachten. Dat 

betekent dat onze personeelsleden op de hoogte dienen te zijn van de nieuwste ontwikkelingen in 

het onderwijs, en voortdurend via teamscholing (‘teamleren’) of individuele bij- en nascholing, of 

door middel van coaching of intervisie worden geschoold. Via start-, functionerings- en 

beoordelingsgesprekken, POP’s inventariseren en realiseren we de persoonlijke uitdagingen en 

leerwensen. 

Door middel van het stimuleren van het behalen van extra kwalificaties kunnen we de individuele en 

team (vak) didactische vaardigheden en competenties versterken en zodoende tegemoet komen aan 

de diversiteit, complexiteit en uitdagingen van onze leerlingenpopulatie. 
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Assessment for learning en kwaliteitszorg 

Om aan de specifieke onderwijsbehoeften, het creëren van een uitdagende leeromgeving, het 

aanbieden van een onderwijsaanbod op maat en effectief aan de verschillen tussen leerlingen in 

onze leerlingenpopulatie tegemoet te komen vinden we het belangrijk dat leerkrachten hun 

leerstofaanbod, groepsplannen, leertijd en handelen afstemmen. 

Een goede, gestructureerde vormgeving van de lessen is van groot belang voor het aanleren van 

kennis en vaardigheden. De Spoorzoeker werkt met Assessment for Learning. Door middel van 

assessment for learning maakt de leerkracht keuzes in het midden van de les, waardoor de leerling 

direct op zijn/haar niveau aan het werk gaat. Hierbij gebruiken wij de volgende vijf strategieën: 

gebruiken doelen en succescriteria, bewijs verzamelen van het leren, feedback geven en ontvangen, 

instructiebron zijn voor anderen en eigenaar zijn van het leerproces. Als je bij ons in de klas komt zie 

je differentiatie in de les, werken wij bijvoorbeeld met wisbordjes en zijn alle kinderen constant 

betrokken. Wat er nog meer bij komt kijken is het werken met ‘Exitcard’, een quiz aan het einde van 

de les en een ‘Mid Lesson Stop’. 

 

Om systematiek te brengen in ons kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg maken we gebruik van 

verschillende instrumenten. Alle kwaliteitsinstrumenten zullen als leidraad dienen voor het 

planmatig en resultaatgericht werken binnen de Spoorzoeker. Alle verbeteronderwerpen gebeuren 

met behulp van het principe van de PDCA-cyclus. 

We werken met de cyclus van schoolplan – jaarplannen – jaarevaluaties – nieuw jaarplan. Op basis 

van de jaarevaluaties worden de jaarplannen bijgesteld en verder ontwikkeld. 

 

Onze doelen worden als volgt kort geformuleerd: 

- Wij formuleren streefdoelen voor het onderwijsleerproces, de leeropbrengsten en de overige 

beleidsterreinen; 

- Wij bepalen systematisch en regelmatig met behulp van het principe van de PDCA-cyclus de 

kwaliteit op de diverse beleidsterreinen; 

- Wij stellen op basis van de PDCA-cyclus en jaarevaluaties een jaarplan vast dat onderdeel uitmaakt 

van ons schoolplan. 

 

Om de kwaliteit van het onderwijs te versterken, het didactisch handelen te verbeteren en de 

leeropbrengsten te verhogen werken we vanaf de peuters tot en met groep acht met de Lesson 

Study.  
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ONDERWIJSKUNDIG BELEID 
 

De inhoud van ons onderwijs 
 
Levensbeschouwelijke identiteit 

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is 
verweven in het onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan verschillende 
geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-
emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving), ontwikkeling van sociale 
vaardigheden, 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. In 
relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school beperkt aandacht aan specifieke feesten die  
gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing.  
 
Onze ambities zijn: 
 
1. Wij besteden aandacht aan levensbeschouwing binnen IPC. 
2. Wij besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen binnen IPC. 
3. Wij besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
4. Wij besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie. 
5. Wij laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving. 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling 
Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. 
Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal emotioneel leren 
van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. 
Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld 
om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen 
wordt tijdens de groeps (leerling) bespreking besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken 
worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken.  
 
Onze ambities zijn: 

1. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal emotioneel leren  
middels de methode Kwink. 

2. Onze school beschikt over een monitor voor sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

Voor de periode 2019-2023 formuleren we de volgende verbeterpunten: 

- Kwinkcoach voor een goede implementatie opleiden. 

- In elke groep wordt op maat met Kwinkmethode gewerkt. 

- Scol wordt via cyclus uitgevoerd en geëvalueerd.  
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Actief burgerschap en sociale cohesie 

Onze school vindt het belangrijk om de leerlingen op een goede manier voor te bereiden op de 

maatschappij. Ook nu al maken onze leerlingen deel uit van de samenleving. Aandacht besteden aan 

burgerschap en sociale integratie is een wettelijke opdracht. Bij ons op school is 

Burgerschapsvorming geen apart vak. Het is verweven met ons hele onderwijsaanbod. 

Onze visie op sociaal burgerschap en sociale cohesie luidt: ‘Op de veelzijdige Spoorzoeker is iedereen 

anders en dat is iets moois! Met elkaar maken wij ons sterk voor een kansrijke toekomst in de 

samenleving.’ 

De kerndoelen die bereikt moeten worden maar ook de doelen die wij als school centraal willen 

stellen zijn hierin verdeeld over de volgende vier domeinen: 

1. Sociale competenties 

2. Openheid naar de samenleving en de diversiteit die daarin aanwezig zijn 

3. Basiswaarden en democratische rechtstaat 

4. De school als oefenplaats 

 

De Spoorzoeker heeft en certificaat ‘veilige school’ primair onderwijs en dat is in 2018 verlengd.  

Taal-en rekenonderwijs 

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. De taal coördinator maakt jaarlijks een jaarplan voor taal, bespreekt 

deze met het gehele team en legt klassenbezoeken af. Daarnaast heeft de taal coördinator zitting in 

het MAT. 

 

Onze ambities zijn: 

1. Onze school beschikt over een taalbeleidsplan. 

2. Onze school beschikt over een gekwalificeerde taalcoördinator. 

3. De leraren beschikken over goede methodes voor taal, begrijpend lezen en technisch lezen. 

4. De leraren besteden veel tijd aan taal- en woordenschatonderwijs. 

5. We hebben normen vastgesteld voor de diverse onderdelen van taal. 

6. De school geeft technisch lezen en er wordt intensief ingezet op leesmotivatie. 

7. De school beschikt over een Protocol Dyslexiebeleid.  

8.  In groep 1/2 worden er per thema 3 letters aangeboden al spelenderwijs, bij het thema. 

9.  wij gebruiken “Met woorden in de weer” om ons woordenschat onderwijs al vanaf de 

kleuters vorm te geven 

 

Voor de periode 2019-2023 formuleren we de volgende verbeterpunten: 

- De resultaten van begrijpend lezen omhoog krijgen, aanschaf andere methode indien nodig.  

- Taalonderwijs bij de kleuters kritisch bekijken en vormgeven/ afspraken over maken. 

- Tutorlezen oppakken met de groepen die daar behoefte aan hebben.  

- 15 min stillezen oppakken en afspraken over maken.  

- Met woorden in de weer zichtbaar laten zien in de groepen 1 t/m 8. 
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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. De reken coördinator maakt jaarlijks een jaarplan voor rekenen/wiskunde en legt 

klassenbezoeken af. Daarnaast heeft de reken coördinator zitting in het MAT. 

 

Onze ambities zijn:  

1. Onze school beschikt over een actueel rekenbeleidsplan.  

2. Onze school beschikt over een gekwalificeerde rekencoördinator.  

3.  Wij beschikken over een moderne, eigentijdse methode (groep 1 t/m 8). 

4. Per groep hebben we voor de Cito-toetsen normen vastgesteld. 

5. Wij gebruiken de methode gebonden toetsen systematisch. 

6. De leraren beschikken over voldoende kennis m.b.t. rekenonderwijs. 

7. De leraren werken bij rekenen en wiskunde met Assessment for learning. 

8. Wij gebruiken naast de methode ook “nieuwsbegrip rekenen”. 

9. In elke klas is een goed ingerichte rekenmuur aanwezig. 

10. In elke klas is een rekenkast aanwezig met alle benodigde rekenmaterialen.  

Voor de periode 2019-2023 formuleren we de volgende verbeterpunten: 

- Er is beleid op de rekenmuur en het automatiseren op maat per jaargroep. 

- Lesson study voortzetten in combinatie met Assessment for learning. 

- Schoolbrede afspraken over de rekentaal en de inzet hiervan. 

- Nieuwsrekenen vanaf groep 5 invoeren. 

- Oriënteren en een plan maken over de inzet van ICT en de software. 

- Twee keer per jaar is er schoolbreed een ‘Week van het geld’ en een ‘meetweek’. 

- Er is een plan en materiaal voor sterke rekenaars om een verdiepingsslag te slaan. 

 

Wereldoriëntatie: IPC 

Met IPC zorgen we dat ons themaonderwijs voldoet aan de kerndoelen voor de zaakvakken als 

geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en natuur. Daarnaast werken wij binnen IPC ook aan de 

creatieve vakken. De thema’s binnen IPC hebben heldere leerdoelen en door de onderwerpen van de 

thema’s leren de leerlingen te kijken naar de wereld, zowel dichtbij als verder van huis. Het helpt 

mee om hen wereldburger te laten zijn. 

 

Voor de periode 2019-2023 formuleren we de volgende verbeterpunten: 

- De vaardigheidsdoelen indelen zodat een evenwichtig aanbod gegarandeerd is. 

- Leren over beoordelen op vaardigheidsdoelen (assessment for learning). 

- Meer aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken, informatie verwerven,  

reflecteren e.d.  

- Aansluiting en samenwerking binnen LKP en IPC . 

- Woordenschat binnen IPC. 

- Digitaal portfolio per kind met leerlingdoelen. 

- 2 (groepsdoorbroken) thema’s per jaar m.b.v. IPC en 2 thema’s vrije invulling n.a.v. de kerndoelen. 
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- ICT in IPC : Vooral computervaardigheden toepassen. 

- Meer uitstapjes buiten school om de leefwereld te vergroten. 

Leerkansenprofiel (LKP) 

De Visie van de spoorzoeker op leerkansenprofiel, luidt: meer mogelijkheden creëren voor de 

kinderen om zich te ontwikkelen. 

 

Dit doen we door: 

Talentontwikkeling te richten op de individuele kinderen. Dit is geconcretiseerd door 5 pijlers: 

1. keuze mogelijkheden door kiessysteem. 

2. doorgaande leerlijn met duidelijke leerdoelen. 

3. breed kennismakingsaanbod in groepen 1 t/m 4. 

4. aandacht voor vragen en wensen van individuele kind. 

5. Onderwijs in kleine groepen (maximaal 15 lln.) 

 

- Integraal en rijk onderwijsaanbod : aansluiten van veel LKP vakken bij de IPC. 

- Taal versterken binnen LKP: aanbod woordenschat en taal in de vakken. 

- Betrekken van ouders bij school en LKP : aandacht voor het gezin . De ouders/broers/zussen en 

grootouders mee laten beleven wat het kind kan een leert: open lessen waaraan ouders mee kunnen 

doen, maar ook museumbezoek met ouders. 2 keer per jaar presentaties voor familie en bekenden. 

- Cultuuronderwijs is een belangrijke pijler van ons LKP onderwijs. Er is muziekonderwijs en een ruim 

aanbod in theater en kunstlessen. “De Spoorzoeker: elke dag een beetje cultuur” is één van de 

motto’s. 

- Bewegen is belangrijk: zwemmen in groep 5, extra bewegingsonderwijs voor de groepen 1 t/m 8 .  

 

Voor de periode 2019-2023 formuleren we de volgende verbeterpunten: 

- ICT wordt binnen LKP ingezet waar nodig. 

- Twee keer per jaar worden de lessen bekeken van alle vakken op inhoud en op hoe ze gegeven 

worden. 

- Er wordt Engels gegeven in groep 7 en 8 door een vakdocent van het Rijswijks Lyceum.  

- Ontdekkend en ontwerpend leren van groep 1 t/m 8. 

- Leerlijnen alle LKP-vakken inzichtelijk maken met de verschillende aanbieders. 

- Digitaal portfolio en Assessment for Learning invoeren voor LKP/IPC 
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ICT 

ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van 

onze leerlingen ICT-kennis en -vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan 

met ICT-middelen. De leraren gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de leerlingen aan de slag 

(kunnen) gaan met de computer(s), de ICT-programma’s en de bijbehorende software. 

 

Onze ambities zijn: 

1. De leraren maken optimaal gebruik van het digitale bord. 

2. De leerlingen werken met software in de klas, maar ook bij LKP en IPC. 

3. We beschikken over een Internetprotocol. 

4. De leraren beschikken over voldoende ICT-kennis en –vaardigheden. 

5. De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard- en software. 

 

Voor de periode 2019-2023 formuleren we de volgende verbeterpunten: 

- In groep 1 t/m 4 wordt er spelenderwijs gewerkt met verschillende devices. 

- In groep 5 en 6 wordt er gewerkt met een projectboek gericht op verschillende ICT-vaardigheden. 

 

Lichamelijke opvoeding 

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een 

zaak van hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: 

leren bewegen doe je altijd samen.  

 

Onze ambities zijn: 

1. Wij beschikken over een goed gefaciliteerde speelleerlokaal voor de jongste leerlingen. 

2. Wij besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding. 

3. Wij beschikken over een vakdocent Lichamelijke opvoeding. 

4. Wij gebruiken heldere leerlijnen zoals beschreven in het Basisdocument bewegingsonderwijs. 

5. De groepen 5 en 6 krijgen zwemles.  

6. De school neemt deel aan verschillende sporttoernooien.  

7. De leerlingen kunnen binnen het LKP deelnemen aan verschillende sporten. 

 

Voor de periode 2019-2023 formuleren we de volgende verbeterpunten: 

- Inzetten van verschillende ICT-middelen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. 

- Een heldere manier van beoordelen van de verschillende onderdelen bij de kinderen.  
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In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe ons onderwijsaanbod eruit ziet en welke 

leermiddelen / methodes wij hierbij gebruiken. Naast de wettelijk voorgeschreven inhouden zijn in 

deze tabel onze eigen ambities en het daaraan gekoppelde aanbod ook terug te vinden. Onze eigen 

ambities vloeien voort uit onze gezamenlijke ambities vanuit De Haagse Scholen en/of wat onze 

leerlingpopulatie ‘extra’ nodig heeft. 

 

 

Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes 

worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren en daar waar nodig aangevuld met 

extra stof. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en 

methode gebonden toetsen.  

 

 

 

 Leermiddelen / methodes Afspraken / aanvullende info 

Nederlandse taal - Taalverhaal.NU voor taal en 
spelling, groep 3 t/m 8 
- Startblokken basisontwikkeling 
bij groep 1 en 2 
- Veilig leren lezen groep 3 

Methode gebonden toetsen, 
vanaf groep 5 digitale verwerking 
KIJK! Registratie groep 1 en 2 
Cito-toetsen vanaf groep 3 

Rekenen en wiskunde - Rekenrijk, groep 3 t/m 8 
- Nieuwsrekenen groep 5 t/m 8  
- Startblokken basisontwikkeling 
bij groep 1 en 2 

Methode gebonden toetsen, 
actief beleid op automatiseren en 
contextsommen  
KIJK! Registratie groep 1 en 2 
Cito-toetsen en TTR vanaf groep 3 

Engelse taal Aangepast programma voor groep 
7 en 8, aansluiting op het VO. 

Docent van het Rijswijks Lyceum  

Aardrijkskunde IPC, groep 3 t/m 8 en Geobas voor 
Topografie 

Assessment for learning portfolio 

Geschiedenis IPC, groep 3 t/m 8 Assessment for learning portfolio 

Studievaardigheden  Blits, groep 5 t/m 8 Methode gebonden toetsen  
Cito-toetsen vanaf groep 5 

Sociaal emotioneel leren Kwink, groep 1 t/m 8 
Samenwerking Westcoach voor 
groep 8 en in beperkte mate 
groep 7 

Scol monitoring  

Technisch lezen Veilig leren lezen groep 3 
Estafette groep 4 t/m 8 

Methode gebonden toetsen en 
Cito-toetsen 

Begrijpend lezen  Nieuwsbegrip XL groep 4 t/m 8 Methode gebonden toetsen en 
Cito-toetsen  

Schrijven Pennenstreken groep 3 t/m 8   

LKP, talentontwikkeling  Verschillende vakken waaronder: 
Kunst, theater, dans, techniek en 
wetenschap, Wereldwijzer, 
voetbal, en gezond koken 

Hier wordt gewerkt met diverse 
aanbieders en leerlijnen. 2 keer 
per jaar is er een evaluatie en 
presentatie 

Verkeer Verkeerkunsten Theorie en praktijkexamen 

Extra toetsen  Centrale eindtoets groep 8 
3de en 5e groepsonderzoek 
Drempeltoets groep 8 
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Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende ambities vastgesteld: 

1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen (zie overzicht). 

2. Wij gebruiken voor Taal en Rekenen methode gebonden toetsen (zie overzicht). 

3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn. 

4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen. 

5. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

6. De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap. 

7. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT. 

8. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs. 

9. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs. 

 

Engelse Taal 

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. In groep 7 t/m 8 besteden we structureel aandacht aan de Engelse taal. Hiervoor 

hebben wij een docent van het Rijswijks Lyceum ingehuurd.  

 

Gebruik leertijd 

Op de Spoorzoeker 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 geven (te plannen) om zich het leerstofaanbod 

eigen te maken. We werken met een weekoverzicht en een dag voorbereiding. In principe trachten 

we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen.  

 

Onze ambities zijn: 

1. De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma methode en tijd(en). 

2. De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd). 

3. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel). 

4. De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster. 

5. De leraren plannen extra tijd voor bepaalde vakken.  

6. De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften. 
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De Leerkracht doet ertoe 

Pedagogisch handelen 

Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak:  

hun leerlingen op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed 

met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een 

veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. 

Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en 

motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen 

met anderen) kunnen doen.  

Daarbij hanteren we duidelijke regels en ambities: 

1. De leraren zorgen voor een ordelijke klas. 

2. De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving. 

3. De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om. 

4. De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen. 

5. De leraren bieden de leerlingen structuur. 

6. De leraren zorgen voor veiligheid. 

7. De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken. 

8. De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken. 

9. De leraren ondersteunen het sociaal emotioneel leren. 

10. Er is een actieve leerlingenraad op de Spoorzoeker  

 

Didactisch handelen 

Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs 

(Assessment for learning). We differentiëren bij de instructie en de verwerking (zowel naar inhoud 

als naar tempo).  

Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen laten we leerlingen waar 

mogelijk samenwerken.  

 

Onze ambities zijn: 

1. Lessen zijn goed opgebouwd. 

2. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden.  

3. De leraren geven directe instructie. 

4. De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen. 

5. De leerlingen werken zelfstandig samen. 

6. De leraren geven ondersteuning en hulp.  

7. De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren. 

8. De leraren zorgen voor stofdifferentiatie. 

9. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie. 

 

 

 

 



De Spoorzoeker - Schoolplan 2019-2023  22 
 

 
 

Actieve en zelfstandige houding 

Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden 

daarbij zijn: zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid 

vinden we het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Het 

is vanzelfsprekend dat autonomie en eigen verantwoordelijkheid niet betekent dat de leraren de 

leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat “op 

maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook.  

 

Onze ambities zijn: 

1. De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen. 

2. De leerlingen werken met dag(deel) taken en weektaken. 

3. De leraren laten de leerlingen, waar mogelijk, samenwerken en elkaar ondersteunen. 

4. De leraren leren de leerlingen doelmatig te plannen. 

5.  De leraren hanteren de leerlijn Leren Leren.  

 

Klassenmanagement 

Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze 

leraren pas succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed 

kunnen organiseren.  

 

Onze ambities zijn: 

1. De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal. 

2. De leraren hanteren heldere regels en routines. 

3. De leraren voorkomen probleemgedrag. 

4. De leraren zorgen ervoor dat de les activiteiten goed georganiseerd zijn. 

 

Voor de periode 2019-2023 formuleren we de volgende verbeterpunten: 

- Implementatie Assessment for learning in combinatie met Leren Leren 

- Implementatie Kwink, sociaal emotioneel leren 

- Samenwerking met Westcoach in de groepen 7 (beperkt) en 8 

- Verdere samenwerking binnen het Platform Urban Education 070  
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Ondersteuning en begeleiding 
 

 

Zorg en begeleiding 

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. In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen (wat is hun 

niveau?, wat zijn de kenmerken van de leerlingenpopulatie?). Daarna moeten de leerlingen goed 

gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces? Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze 

zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer 

kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LVS, KIJK!, Scol en de sociale 

veiligheidsmonitor van Scholen met Succes. Leerlingen met een V- of IV- score, leerlingen die sterk 

terugvallen en leerlingen met een I-plus-score komen in aanmerking voor extra zorg. De centrale 

figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleiders hebben een coördinerende taak.  

 

 

 

 

 

Passend onderwijs 

Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht, waardoor scholen een zorgplicht hebben 

gekregen. Om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek aan 

te kunnen bieden, werken scholen samen in samenwerkingsverbanden. Bijna alle scholen van De 

Haagse Scholen participeren in het samenwerkingsverband van SPPOH. Dit geldt niet voor de VSO-

afdelingen, deze zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. De scholen “de 

Strandwacht” en “De Piramide” maken daarnaast deel uit van enkele andere 

samenwerkingsverbanden.  

SPPOH heeft kaders gesteld waarbinnen passend onderwijs op de scholen vorm gegeven wordt en er 

een dekkend aanbod voor al onze leerlingen binnen het samenwerkingsverband is. De scholen 

werken op drie niveaus aan passend onderwijs: 1) de basisondersteuning, 2) extra ondersteuning 

door arrangementen (voor een individuele leerling of een klein groepje leerlingen) en 3) extra 

ondersteuning door plaatsing op een SBO of SO. Voor het gehele kader: zie het ondersteuningsplan 

van SPPOH 

 http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-

1.0-defintief-7-juli-2017.pdf . 

Alle scholen van De Haagse Scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel  (SOP) ontwikkeld 

waarmee we aan ouders en andere scholen laten zien wat we bieden aan basisondersteuning en 

extra ondersteuning.  

Binnen ons bestuur zien we een groei van onze SO en SBO scholen. De Haagse Scholen wil in de 

toekomst graag een antwoord vinden, hoe om te gaan met deze groei en wat dit betekent voor de 

basisondersteuning op onze reguliere scholen.  

 

ershild 

http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
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Onze ambities zijn: 

1. De leraren kennen de leerlingen. 

2. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. 

3. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind. 

4. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen. 

5. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het 

volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.  

6. Op basis van een analyse bepaalt de school de aard en de zorg voor zorgleerlingen. 

7. De school voert de zorg planmatig uit.  

8. De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na. 

9. De intern begeleiders coördineren de zorg en begeleiding. 

10.  De school werkt volgens de meldcode 

 

Afstemming 

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften 

van de leerlingen. We werken handelingsgericht. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht 

met daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar 

een trendanalyse op. Indien nodig wordt er in samenwerking met de intern begeleider voor kinderen 

een handelingsplan of ontwikkelingsperspectief opgesteld. De leraren stemmen hun instructie, het 

aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep.  

 

Onze ambities zijn: 

1. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden middels Assessment for Learning.  

2. De leraren geven directe instructie. 

3. De leerlingen werken zelfstandig samen.  

4. De leraren geven ondersteuning en hulp. 

5. De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren.  

6. De leraren zorgen voor stofdifferentiatie. 

7. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie. 

 

Voor de periode 2019-2023 formuleren we de volgende verbeterpunten: 

- Borging d.m.v. collegiale consultatie, Lesson Study (gehele organisatie inclusief peuters). 

- Aandacht voor zelfstandig werken in het kader van de leerlijn Leren leren.  

- Borging Assessment for learning en Lesson Study. 

 

Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel en is aangesloten bij het 

samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden.  
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Opbrengstgericht werken 

Op onze school werken we opbrengstgericht. Daarbij richten we ons op de gemiddelde 

vaardigheidsscore van de Cito-toetsen. Per Cito-toets is een doel (een norm) vastgesteld. Het 

opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons CITO leerlingvolgsysteem. Bij de bespreking 

van de groep wordt de uitslag van de toets vergeleken met de norm. Als de gewenste score 

structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB'er en de leraar interventies 

afgesproken.  

 

Deze interventies kunnen zijn: 

1. Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied. 

2. Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen. 

3. Meer automatiseren. 

4. Methode-aanbod uitbreiden. 

5. Differentiatie aanpassen. 

De schoolleiding en de IB'er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren of het de 

leraar lukt om de interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren 

worden ook gekoppeld (Lesson Study) om good practice op te doen en met elkaar te onderzoeken 

wat ‘werkt’ in de klas. 

 

Voor de periode 2019-2023 formuleren we de volgende verbeterpunten: 

- Leerkrachten ondersteunen om de data te interpreteren in diagnose en dit om te zetten in 

handelen (aanbod) op groeps- en individueel niveau. 

 

Opbrengsten 

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na 

m.b.t. met name taal, Rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat 

de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot 

passend (en succesvol) vervolgonderwijs.  

 

Onze ambities zijn: 

1. De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op 

grond van hun kenmerken). 

2. De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun  

kenmerken). 

3. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden 

(op grond van hun kenmerken) 

4. Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden 

5. De leerlingen doorlopen in principe de basisschool in acht jaar 

6. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs 

7. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs 
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Voor de periode 2019-2023 formuleren we de volgende verbeterpunten: 

- Betere doorstroom van PO naar VO realiseren vanuit het Platform Urban Education 070.  
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VEILIGHEID 
 

 

Sociaal en fysiek geweld en Arbo beleid 

Sociale veiligheid gaat over de manier waarop mensen met elkaar omgaan en de invloed daarvan op 

het geestelijk welbevinden en fysieke veiligheid gaat over onveilige en gevaarlijke situaties in en om 

een gebouw die fysiek letsel kunnen opleveren. 

We onderscheiden activiteiten die er op gericht zijn om onveilige situaties te voorkomen of op te 

heffen en activiteiten die moeten worden ondernomen als zich onverhoopt toch een ongeluk of 

calamiteit voordoet. De belangrijkste zaken omtrent de veiligheid zijn opgenomen in de schoolgids. 

Ten aanzien van de sociale en fysieke veiligheid van leerlingen en werknemers is allereerst 

vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt. 

 

Activiteiten om onveilige situaties te voorkomen dan wel op te heffen: 

- School- en klassenregels en de methode Kwink voor groep 1 t/m 8. 

- Digitaal veiligheidsplan. 

- Onderhoudscontracten voor o.a. speeltoestellen. 

- Protocol medisch handelen. 

- BHV/EHBO: Er zijn 12 personeelsleden opgeleid tot BHV-er. 

- Signaleren veiligheid personeel: jaarlijks wordt de Arbomeester ingevuld en 1 x per 2 jaar de 

medewerkerstevredenheidspeiling. 

 

 

 

 

Veiligheid is in toenemende mate een aandachtspunt in de samenleving, ook binnen het onderwijs. Van 

scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen en onderwijspersoneel een veilige 

omgeving te bieden. Dit houdt in dat er een prettige sfeer is op school. Incidenten zoals ongepast 

gedrag, intimidatie, diefstal en agressie worden voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier 

gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag. 

Onze scholen zijn een afspiegeling van een snel ontwikkelende samenleving. Hierdoor kunnen 

veiligheidsvraagstukken ontstaan en om daar goed mee om te kunnen gaan gelden er wettelijke 

verplichtingen en regels. Sinds augustus 2016 zijn scholen wettelijk verplicht om te zorgen voor sociale 

veiligheid op school. Dit vraagt van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid voeren, de effecten van 

dit beleid monitoren en een aanspreekpunt aanstellen om het beleid tegen pesten te coördineren. 

De Haagse Scholen heeft een beleidskader opgesteld voor procedures en richtlijnen met betrekking tot 

sociale veiligheid. Daarnaast monitort De Haagse Scholen jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen. 

Dit gebeurt aan de hand van een gevalideerd instrument, dat in samenwerking met Scholen met Succes 

is ontwikkeld. Op basis van een analyse wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. 
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Als er toch sprake is van incidenten / ongewenste zaken hebben wij een: 

- Schoolmaatschappelijk werkster. 

- Protocol grensoverschrijdend gedrag.  

- Pestprotocol. 

- Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. 

- Ontruimingsplan.  

- Interne en externe vertrouwenspersoon. 

- Contacten met wijkagent. 

- Klachtenregeling. 

- Ongevallenregistratie. 

- Incidentenregistratie. 

- Notitie Veiligheid: De protocollen van De Haagse Scholen zijn te vinden op Intranet 

(www.dehaagsescholen.nl) 

 

Voor de periode 2019-2023 formuleren we de volgende verbeterpunten: 

- Het digitale veiligheidsplan borgen.  

- Methode Kwink implementeren.  
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KWALITEITSZORG 

 

 

  

Kwaliteitszorg is het zorgen voor en bewaken van de onderwijskwaliteit op onze scholen. Het is het 

totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een permanente, 

systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te bepalen, te 

beheersen, te bewaken, te borgen en te verbeteren’. Dit komt concreet neer op het beantwoorden van 

de volgende vragen van de kwaliteitscyclus (PDCA).  

 Doen wij de goede dingen?  

 Doen wij de dingen goed?  

 Hoe weten wij dat?  

 Vinden anderen dat ook?  

 Wat doen wij met die kennis en informatie 

 

Hiertoe is een kwaliteitskader ontworpen; een set aan kwaliteitseisen dat antwoord geeft op de vraag 

wat wij, als De Haagse Scholen, onder onderwijskwaliteit verstaan. Om onze onderwijskwaliteit zichtbaar 

en meetbaar te maken en dit te borgen en te verbeteren, maken we vanuit het bestuur in ieder geval 

gebruik van een aantal procedures en instrumenten: 

 ESIS, leerlingvolgsysteem waar al onze scholen gebruik van maken. 

 BARDO, digitaal bekwaamheidsdossier voor alle medewerkers. 

 Cyclus van functioneren en beoordelen. Jaarlijks worden er gesprekken gevoerd met alle 

medewerkers. Hierbij wordt een driejaren cyclus gehanteerd van startgesprek, 

voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek. 

 Leerling-, ouder- en medewerkerstevredenheidspeilingen. Deze worden organisatie breed elke 

twee jaar uitgezet, waarbij de uitkomsten, indien nodig, een plek krijgen in de jaarplannen. 

 Interne auditsystematiek in ontwikkeling, waarbij onze scholen door een auditteam (bestaande 

uit een getrainde leerkracht, IB-er en directeur) een keer per drie jaar bezocht worden. En de 

rapportage mede input geeft voor de jaarlijkse schoolbezoeken door de bovenschools 

directeuren en de jaarplannen van de scholen. 

 Interne kwaliteitsmonitor, waar de managementinformatie te vinden is die een signaalfunctie 

heeft ten aanzien van de onderwijskwaliteit. Deze monitor wordt gebruikt bij de audits en de 

gesprekken en schoolbezoeken van de bovenschoolse directeuren. 

 Cyclus van gesprekken en schoolbezoeken van de bovenschoolse directeuren – directeuren. 

Naast de cyclus van functioneren en beoordelen, vinden er ook ontwikkelingsgerichte 

gesprekken plaats op de scholen. 

 Monitoring Veiligheidsplannen (notitie veiligheid en DHS) 

 Strategisch personeelsbeleid, geeft een kader aan de hand van de volgende HR-bouwstenen: 

strategische personeelsplanning, beoordeling en gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk, 

functiebouwwerk, arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en werving & 

selectie. 
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Organisatiestructuur 

Onze school is een van de scholen van de Stichting de Haagse scholen. 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 vier coördinatoren: taal, rekenen, LKP & IPC en VVE. Tevens 

is er een intern begeleider voor de peuters en groep 1/2 en een intern begeleider voor groep 3 t/m 8. 

De school heeft de beschikking over een MR, die uit een oudergeleding en een personeelsgeleding 

bestaat. Op stichtingsniveau is er een GMR. 

 

Management Advies Team (M.A.T.) 

 

 
 

De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school 

die gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur. Speerpunt is de ontwikkeling van de 

leraren tot nog betere leraren. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team 

ingeroosterd. Deze studiedagen worden vooraf aangekondigd in de schoolkalender. Deze 

studiedagen worden afwisselend in eigen beheer of onder begeleiding van een externe partij 

georganiseerd. 

De directie en MAT leden leggen jaarlijks diverse klassenbezoeken af en worden nagesprekken 

gevoerd. Op deze manier ontstaat er een duidelijk beeld van hoe er in de school gewerkt wordt en is 

er mogelijkheid om de leerkrachten persoonlijk te wijzen op verbetermogelijkheden. Hiertoe zijn de 

directie en de verbeterteamleden specifiek geschoold in het geven van effectieve feedback. Andere 

mogelijkheden tot het zichzelf verbeteren liggen in het uitvoeren van collegiale consultatie en de 

Lesson Study. Deze worden gepland in het jaarrooster. 

Iedere werknemer stelt jaarlijks een POP op. De inhoud van het POP is gebaseerd op onze 

competenties. Een werknemer scoort zichzelf op de vastgestelde competenties en vult daarna het 

POP (zie format POP) in. De uitvoer van het POP wordt geobserveerd tijdens de klassenbezoeken en 

de voortgang komt aan de orde in de gesprekkencyclus. In het beoordelingsgesprek wordt door de 

directie een oordeel gegeven over de realisatie van de opgestelde POP’s. De POP’s worden 

gearchiveerd in het bekwaamheidsdossier (Bardo) en komen aan de orde bij de klassenbezoeken en 

de gesprekkencyclus. 

Voor de periode 2019-2023 formuleren we de volgende verbeterpunten 

- De leden van het M.A.T. zijn allen opgeleid voor hun vakgebied.  
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Interne communicatie 

Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. Het gaat erom betrokkenheid 

te creëren van de medewerkers op het werk en op het schoolgebeuren om op die manier de 

kwaliteit van de school te optimaliseren. Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere 

vergaderstructuur en worden er effectieve hulpmiddelen gebruikt.  

 

Onze ambities zijn: 

1. We werken met een vergadercyclus van om de week en minimaal 80% is aanwezig  

- rekenvergadering. 

- taalvergadering. 

- zorgvergadering. 

- VVE vergadering. 

- LKP/IPC vergadering. 

2. Om de week is er een themavergadering. 

3. Het MAT vergadert maandelijks. 

4. De MR vergadert 6 x per jaar. 

5. Iedere ochtend is er van 8.00 uur tot 8.15 uur een ochtendoverleg. 

 

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk: 

1. Zaken worden op de juiste plaats besproken. 

2. Vergaderingen worden goed voorbereid. 

3. Op vergaderingen is sprake van actieve deelname. 

4. In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf. 

5. Wij geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen.  
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PERSONEELSBELEID 
 

 

 

In de school zijn alle medewerkers zich ervan bewust dat hun inspanningen bepalend zijn voor de 

ontwikkeling en de toekomst van de leerlingen. Op de medewerkers rust dus een zware 

verantwoordelijkheid, niet alleen door ervoor te zorgen dat de leerlingen het best mogelijke 

onderwijs krijgen, toegesneden op hun mogelijkheden en ontwikkelingen in kennis en samenleving. 

Maar niet alleen leerlingen ook medewerkers vragen steeds meer om een inspirerende leer- en 

werkomgeving. DHS heeft de wens te komen tot een cultuur waarin ruimte is voor professionele 

ontwikkeling en waarin kennisdeling vanzelfsprekend is in een inspirerende leer- en werkomgeving 

voor alle medewerkers.  

 

 

 

 

 

 

Vanuit onze missie “wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen” streven wij naar 

een cultuur waarin ruimte is voor professionele ontwikkeling en waarin kennisdeling vanzelfsprekend 

is in een inspirerende leer- en werkomgeving voor alle medewerkers. Het strategisch HRM beleid zal 

hiervoor een kader schetsen aan de hand van de volgende HR-bouwstenen: strategische 

personeelsplanning, beoordeling en gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk, functiebouwwerk, 

arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en werving & selectie. 

 

Bevoegdheid  

Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden door goede medewerkers binnen te houden en te 

halen. Het uitgangspunt binnen de Haagse Scholen is dat alle leerkrachten bevoegd zijn. Het 

lerarentekort is hierbij een enorme uitdaging. Desondanks stellen wij ook aan nieuwe leerkrachten 

de eis dat zij over een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs beschikken of, indien zij als 

zij-instromer zijn aangesteld, binnen twee jaar na aanstelling deze bevoegdheid behalen.  

 

Professionalisering 

Binnen onze organisatie is het onderhouden en versterken van de bekwaamheid door professionele 

ontwikkeling van de medewerkers van groot belang. Activiteiten die de professionele ontwikkeling 

ondersteunen zijn opleiding, (persoonlijke) ontwikkeling en kennisdeling in gezamenlijkheid binnen 

de school, tussen de scholen en op bestuursniveau. Leren vindt veelal met elkaar en binnen de 

school plaats bijvoorbeeld in de vorm van teamleren, collegiale consultatie en lesson study. 

Individuele opleidingswensen passend bij de realisatie van de organisatiedoelstellingen worden waar 

mogelijk gefaciliteerd.  

 

Evenredige vertegenwoordiging vrouwen 

Daar Stichting De Haagse Scholen niet te maken heeft met een ondervertegenwoordiging van 

vrouwen in de directie functies, is beleid hierop dan ook niet noodzakelijk. 
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Daarbij vragen we ook een basishouding van iedere medewerker: 

- te kunnen reflecteren op eigen handelen; 

- verantwoordelijkheid nemen; 

- in staat en bereid zijn om te leren en te ontwikkelen, individueel en met elkaar. 

Om de Spoorzoeker een professionele kennisintensieve organisatie te laten zijn voeren we op onze 

school een integraal personeelsbeleid. Dat houdt in, dat we ernaar streven dat de ontwikkeling van 

onze werknemers gelijke tred houden met de doelen die de school zichzelf stelt. De bedoelde 

ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie van de school en aan de vastgestelde 

competenties.  

 

Er zijn een aantal rollen waarin deze competenties duidelijk in naar voren komen: 

1. Opvoeder 

2. Pedagoog 

3. Vakman/vrouw 

4. Organisator 

5. Teamplayer 

6. Kennismakelaar 

7. Lerende professional. 

 

Kortom: het persoonlijk ontwikkelingsperspectief van werknemers in het onderwijs moet sporen met 

de inhoudelijke en organisatorische doelstellingen van de school. De verwachting is dat werknemers 

zich geprikkeld, gemotiveerd en dus gestimuleerd voelen doordat de werkgever rekening houdt met 

hun eigen ontwikkeling. Integraal personeelsbeleid wil zorgen voor goede werkomstandigheden en  

een stimulerend werkklimaat, zodat personeelsleden het gevoel krijgen dat er naar hem wordt 

omgekeken. De ontplooiing van de capaciteiten van werknemers is een tweede taak, waarbij het 

loopbaanperspectief nadrukkelijk in beeld komt. De interesses, de kennis en de vaardigheden van 

werknemers zijn van invloed op de inrichting en inhoud van het werk en op het beleid van de school. 

Dan gaat het om zeggenschap en kwaliteitszorg. De Competenties vinden we terug in het 

gespreksdocument dat gehanteerd wordt tijdens de gesprekkencyclus: start-, voortgangs- en 

beoordelingsgesprek. In het instrument ‘Bardo’ worden deze documenten opgeslagen in het 

bekwaamheidsdossier van iedere medewerker 

 

De Spoorzoeker heeft in schooljaar 2018-2019 een professioneel statuut en werkverdelingsplan 

opgesteld. Ieder schooljaar zal dit worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld.  

 

Voor de periode 2019-2023 formuleren we de volgende verbeterpunten: 

- Iedere medewerker heeft een up-to-date Bardo met daarin de benodigde documenten. 

- Borging professioneel statuut en werkverdelingsplan. 
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PARTNERS VAN DE SCHOOL 
 

Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij streven naar een optimale samenwerking met 

verschillende instanties in de wijk. Onze school onderhoudt daarom structurele contacten met 

externe instanties. Hierdoor halen we expertise binnen waardoor we adequaat samen kunnen 

werken aan de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. We dragen daarvoor, als school, 

ouders en omgeving, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De externe instanties waarmee we een 

relatie onderhouden zorgen voor advies, hulp en ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het 

onderwijs en de school als organisatie ten goede.  

 

Daarom onderhoudt onze school systematische en gereguleerde contacten met: 

1. Voorschoolse en naschoolse voorzieningen (peuterleerplek en 2Samen). 

2. Pabo (Haagse Hogeschool). 

3. Vakdocenten en instellingen verbonden aan een (culturele) organisatie. 

4. In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met: 

- De leerplichtambtenaar. 

- De wijkagent. 

- Centrum voor jeugd en gezin. 

- Schoolmaatschappelijk werk. 

- Schoolarts. 

- Expertise centrum de Loodsboot (SBO). 

- Haagse onderwijsbegeleidingsdienst (HCO). 

- SPPOH. 

- Westcoaching. 

5. De scholen uit het Platform Urban Education 070; Rijswijks Lyceum/ van Vredenburg College, het 

Segbroek College, het Edith Stein College en OBS de Kleine Wereld.  

6. Collega’s van verschillende scholen van DHS. 

 

Voor de periode 2019-2023 formuleren we de volgende verbeterpunten: 

- Borgen van de intensieve samenwerking van de externe contacten. 

- Binnen het Urban Education 070 project middels thema bijeenkomsten van elkaar leren. 

- De Spoorzoeker beter naar buiten profileren.  

- Westcoaching opstarten en implementeren in groep 8 en beperkte mate groep 7. 
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Contacten met ouders 

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang 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.  

 

Onze ambities zijn: 

• Er is sprake van een gericht ouderbeleid  

• Ouders zijn vooraf adequaat geïnformeerd middels Mijn school info 

• De intake is geregeld 

• Stimuleren om thuis ontwikkeling stimulerende activiteiten te doen 

• Informeren over de ontwikkeling van hun kind 

 

Ouders doen mee aan leer/spelactiviteiten in de groep. Naast helpen met uitstapjes wat past bij het 

aangeboden thema, helpen ouders ook bij het organiseren van bijvoorbeeld feesten en krijgen zij 

informatie over opvoeding en onderwijs. 

Drie keer per jaar krijgen ouders een gesprek over de voortgang van de ontwikkeling van het kind. 

Naast de informatieavond aan het begin van het schooljaar, zijn er ook kijkdagen/open dag op school 

en thema- en koffieochtenden met verschillende thema’s. De leerkracht en peuterleidster bespreken 

samen het nieuwe thema in de ouder-kind kamer om de 6 a 7 weken. 1  x per week werkt de 

coördinator van de ouder en kind kamer aan de thema doelen met moeder en kind. 

 

Voor de periode 2019-2023 formuleren we de volgende verbeterpunten: 

- Samen met de ouders nieuwe afspraken opstellen omtrent de ouder-kind-kamer  

- Continueren van Taal in de Buurt voor buurtbewoners 

- Alle ouders zijn gekoppeld aan het communicatiemiddel Mijn school info en krijgen hierdoor alle 

belangrijke informatie.  
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LANGE TERMIJN ONTWIKKELINGEN - MEERJARENPLAN 
 

In de onderstaande tabel is samengevat welke speerpunten wij hebben benoemd vanuit onze missie 

en visie om nog beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van onze leerlingen.  Tevens is in de 

tabel terug te vinden in welk schooljaar de benoemde speerpunten terug te vinden zijn in de 

jaarplannen waarmee we de prioritering aangeven. We werken bij alle onderwerpen middels de 

PCDA-cyclus. 

Speerpunten Onderwerp Schooljaar  

Sociaal Emotioneel Leren Aanschaf en implementatie Kwink methode  2019-2020 

 Kwinkcoach voor een goede implementatie opleiden 2019-2020 

 In elke groep wordt op maat met Kwinkmethode gewerkt. 2020-2021 

 Scol (via Esis) wordt via cyclus uitgevoerd en geëvalueerd. 2019-2020 

Taal De resultaten van begrijpend lezen omhoog krijgen, aanschaf 
andere methode indien nodig. 

2019-2023 

 Taalonderwijs bij de kleuters kritisch bekijken en vormgeven/ 
afspraken over maken. 

2019-2020 

 Tutorlezen oppakken met de groepen die daar behoefte aan 
hebben. 

2019-2020 

 Stillezen; oppakken en afspraken over maken. 2019-2020 

 Met woorden in de weer zichtbaar laten zien in de groepen 1 
t/m 8. 

2020-2021 

 Implementatie Assessment for Learning en Lesson Study 2019-2020 

Rekenen Er is beleid op de rekenmuur. 2019-2020 

 Het automatiseren op maat per jaargroep. 2019-2020 

 Schoolbrede afspraken over de rekentaal en de inzet hiervan. 2020-2021 

 Nieuwsrekenen vanaf groep 5 invoeren. 2019-2020 

 Oriënteren en een plan maken over de inzet van ICT en de 
software. 

2020-2021 

 Twee keer per jaar is er schoolbreed een ‘Week van het geld’ 
en een ‘Meetweek’. 

2019-2023 

 Er is een plan en materiaal voor sterke rekenaars om een 
verdiepingsslag te slaan. 

2019-2020 

 Implementatie Assessment for Learning en Lesson Study 2019-2023 

IPC De vaardigheidsdoelen indelen zodat een evenwichtig 
aanbod gegarandeerd is. 

2020-2021 

 Leren over beoordelen op vaardigheidsdoelen (assessment 
for learning). 

2020-2021 

 Meer aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden als 
samenwerken, informatie verwerven,  
reflecteren e.d. 

2019-2020 

 Aansluiting en samenwerking binnen LKP en IPC . 2019-2020 

 Woordenschat binnen IPC. 2019-2020 

 Digitaal portfolio per kind met leerlingdoelen. 2020-2021 

 2 (groepsdoorbroken) thema’s per jaar m.b.v. IPC en 2 
thema’s vrije invulling n.a.v. de kerndoelen. 

2019-2020 

 ICT in IPC : Vooral computervaardigheden toepassen. 2019-2020 

 Meer uitstapjes buiten school om de leefwereld te vergroten. 2019-2023 

LKP ICT wordt binnen LKP ingezet waar nodig. 2019-2020 

 Twee keer per jaar worden de lessen bekeken van alle vakken 
op inhoud en op hoe ze gegeven worden. 

2019-2020 
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 Er wordt Engels gegeven in groep 7 en 8 door een vakdocent 
van het Rijswijks Lyceum. 

2019-2023 

 Ontdekkend en ontwerpend leren van groep 1 t/m 8. 2020-2021 

 Leerlijnen alle LKP-vakken inzichtelijk maken met de 
verschillende aanbieders. 

2020-2021 

 Digitaal portfolio en Assessment for Learning invoeren voor 
LKP/IPC 

2019-2020 

ICT In groep 1 t/m 4 wordt er spelenderwijs gewerkt met 
verschillende devices. 

2019-2020 

 In groep 5 en 6 wordt er gewerkt met een projectboek 
gericht op verschillende ICT-vaardigheden. 

2019-2020 

Lichamelijke opvoeding Inzetten van verschillende ICT-middelen tijdens de lessen 
lichamelijke opvoeding. 

2019-2020 

 Een heldere manier van beoordelen van de verschillende 
onderdelen bij de kinderen.  

2019-2020 

Zorg en begeleiding Inzetten van Westcoach in groep 7 (beperkt) en groep 8 2019-2020 

 Verdere samenwerking binnen het Platform Urban Education 
070 voor o.a. een betere doorstroom po-vo  

2019-2023 

 Borging d.m.v. collegiale consultatie, Lesson Study (gehele 
organisatie inclusief peuters). 

2019-2020 

 Aandacht voor zelfstandig werken in het kader van de leerlijn 
Leren leren.  

2019-2020 

 Borging Assessment for learning en Lesson Study. 2019-2020 

 Leerkrachten ondersteunen om de data te interpreteren in 
diagnose en dit om te zetten in handelen (aanbod) op groeps- 
en individueel niveau. 

2019-2023 

 Het digitale veiligheidsplan borgen. 2019-2020 

Kwaliteitszorg De leden van het M.A.T. zijn allen opgeleid voor hun 
vakgebied. 

2019-2020 

Personeelsbeleid Goed personeelsbeleid in het kader van het lerarentekort 2019-2023 

 Iedere medewerker heeft een up-to-date Bardo met daarin 
de benodigde documenten. 

2020-2021 

 Borging professioneel statuut en werkverdelingsplan. 2019-2020 

 De Spoorzoeker beter naar buiten profileren. 2019-2023 

Contacten met ouders Samen met de ouders nieuwe afspraken opstellen omtrent 
de ouder-kind-kamer 

2019-2020 

 Continueren van Taal in de Buurt voor buurtbewoners 2019-2020 
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VERWIJZING NAAR BIJLAGEN 
 

Digitaal veiligheidsplan de Spoorzoeker 

 

Schoolgids de Spoorzoeker, te vinden op www.despoorzoeker.info 

 

School ondersteuningsprofiel 

 

Jaarplannen en beleidsstukken voor taal, rekenen, AFL/LS, VVE, IPC, LKP en zorg  

 

Beleid omtrent aanvaarding van materie en geldelijke bijdragen niet zijnde ouderbijdragen en lumpsum, en 

sponsorbeleid. (Art 12 lid 1 WPO). 

 

Platform Urban Education 070 

 

 

http://www.despoorzoeker.info/

