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1 Inleiding

1.1 Voorwoord
De indeling van het schoolplan 2015-2019 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van Stichting De Oude Vrijheid en
de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor
onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij in dit schoolplan de terreinen: onderwijskundig beleid, personeelsbeleid,
organisatie en beleid, financieel beleid en zorg voor kwaliteit beschrijven, periodiek beoordelen en borgen of verbeteren.

De onderscheiden beleidsterreinen in dit schoolplan komen overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het
Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader. In het hoofdstuk Personeelsbeleid beschrijven we de competenties die wij
hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in ons
personeelsbeleid

1.2 Doelen en functie van het schoolplan
Dit schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Stichting De oude Vrijheid, in de eerste
plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen.

Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke
punten en daarmee op onze verbeterdoelen voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als een
verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument voor de
planperiode 2015-2019. 

1.3 Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan
Het schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een bijdrage
geleverd bij de nulmeting (via Quick Scan en vragenlijsten).

De komende vier jaar zullen we planmatig hoofdstukken van dit schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we
aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het
team ook terug: hebben we onze 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 Quick Scan stellen we per jaar vast wat er (niet) goed gaat en bepalen we onze verbeterdoelen, 
relatie met ons schoolplan en de voorgenomen verbeterpunten.
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1.4 Bijlagen
Ons schoolplan is een rompplan. Daarom verwijzen we naar de volgende beleidsstukken:

1. De schoolgids
2. Het zorgplan
3. Het schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs
4. Handboek De Oude Vrijheid
5. Het inspectierapport (november 2011)
6. De uitslagen van de Oudervragenlijst WMK
7. De uitslagen van de Leerlingenvragenlijst WMK 
8. De uitslagen van de Lerarenvragenlijst WMK 
9. De uitslagen Quickscan WMK

10. PBS-schoolplan
11. Leerpleinplan
12. De toetskalender 
13. Gesprekkencyclus en zorgcyclus  
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting  

Naam stichting: De Oude Vrijheid

Algemeen directeur: Dhr. Arnoud van Leuven

Adres + nr.: Schoolstraat 38

Postcode + plaats: 5081VH Hilvarenbeek

Telefoonnummer: 013-5050639

E-mail adres: stichting@deoudevrijheid.nl
(mailto:stichting@deoudevrijheid.nl)

Website adres: www.deoudevrijheid.nl (http://www.deoudevrijheid.nl)

Gegevens van de school  

Naam school: De Vlinderakker

Directeur: Mw. Lonneke Huls

Adres + nr.: Biestsestraat 39

Postcode + plaats: 5084 HG Biest-Houtakker

Telefoonnummer: 013-5051400

E-mail adres: info@devlinderakker.nl (mailto:info@devlinderakker.nl)

Website adres: www.devlinderakker.nl (http://www.devlinderakker.nl)
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2.2 Medewerkers De Vlinderakker
Het team van basisschool De Vlinderakker bestaat uit 12 personeelsleden:

* 1 directeur

* 1 intern begeleider

* 7 leerkrachten

* 1 conciërge

* 1 administratief medewerker

* 1 huishoudelijk medewerkster

Basisschool De Vlinderakker werkt nauw samen met de medewerkers van Klik-Kinderopvang en alle andere partners in 't
Gebint, het gebouw waarin De Vlinderakker is gehuisvest.

 

 

2.3 Kenmerken van de leerlingen en ouders
Basisschool De Vlinderakker word bezocht door 113 leerlingen. Het leerlingaantal zal de komende jaren redelijk stabiel
blijven.

Onze leerlingen zijn afkomstig uit alle lagen van de bevolking. De meeste ouders hebben een Nederlandse achtergrond
en een gemiddeld opleidingsniveau. Het aantal kinderen met een niet Nederlandse achtergrond op school neemt
langzaam wat toe.

De school prijst zich gelukkig met een grote groep actieve ouders. De ouderraad levert op veel punten haar concrete
bijdrage. De oudergeleding in de medezeggenschapsraad is samen met personeel actief en betrokken bij het
schoolbeleid. Door een hoge mate van ouderbetrokkenheid wordt het belang van een intensieve samenwerking tussen
ouders en school zeker benadrukt.
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2.4 Landelijke ontwikkelingen
Herfstakkoord en onderwijsakkoord.

In 2013 zijn door de rijksoverheid een aantal toezeggingen gedaan over extra budgetten. Het gaat daarbij om een
bijstelling van de lump sum, een kleine kwaliteitsimpuls, een bijdrage aan de modernisering van de arbeidsvoorwaarden
(professionaliserings- scholingsbudget). Dez ebudgetten leveren een bijdrage aan handhaving en uitbouwen van de
kwaliteit ondanks het feit dat het aantal leerlingen voortdurend terugloopt.

Decentralisatie van het ingrijpend onderhoud van de scholen.

Vanaf januari 2015 zijn besturen volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van de schoolgebouwen. In het verleden
was de gemeente verantwoordelijk voor het ingrijpend onderhoud en de het bestuur voor het reguliere onderhoud (het
binnen-buitenmodel). De gelden voor ingrijpend onderhoud worden niet meer naar de gemeente overgemaakt, maar
komen rechtstreeks naar de besturen. Het betreft een bedrag van €86.000. De consequentie is dat de
meerjarenonderhoudsplannen aangepast moesten worden en dat op grond hiervan wordt bepaald, hoeveel van deze
inkomsten opzij gezet moeten worden voor toekomstig onderhoud. Onze stichting verkeert in de prettige omstandigheid,
dat de meeste scholen in uitstekende bouwkundige staat verkeren.

De CAO-PO.

De nieuwe CAO-PO bevat een aantal elementen die in het kader van het formatieplan vermeld moeten worden:

• De BAPO-regeling is op 1 oktober 2014 beëindigd en vervangen door de Regeling Duurzame Inzetbaarheid.
Medewerkers met BAPO kunnen van een overgangsregeling gebruik maken, maar voor medewerkers tot 57 jaar is het
opnemen van seniorenverlof niet langer mogelijk. Bovendien is de bijdrage in de kosten van dit verlof wat verhoogd. De
toename van het BAPO-verlof en de bijdrage die dit leverde aan het behoud van werkgelegenheid is daarmee voorlopig
van de baan.

• Het compensatieverlof is beëindigd. Medewerkers die fulltime werkten kwamen nog in aanmerking voor maximaal 80 uur
compensatie (het oude ADV-verlof) . Dit zal op 1 augustus 2015 gaan vervallen. • Een fulltime baan betreft 40 uur per
week in plaats van ruim 38 uur. De parttimers naar rato. Kortom we gaan allemaal meer werken tegen hetzelfde salaris.

• Pluspunten zijn een salarisverhoging van 1,2% met ingang van 1 oktober 2014 en een professionaliseringsbudget van €
500 per FTE.

Wijzingen bij het Vervangingsfonds.

Onze stichting is verplicht aangesloten bij het Vervangingsfonds. We zijn premie verschuldigd en als er vervanging nodig
is bij ziekte of schorsing wordt dit betaald door het VF, Vervanging zal in de toekomst nog lastiger worden door de Wet
Werk en Zekerheid, die bepaalt dat vervangers na drie vervangingen in aanmerking komen voor een reguliere
benoeming. Dit is een onbetaalbare zaak, zeker voor kleine besturen, die zal leiden tot kwaliteitsverlies door het
combineren van groepen of zelfs naar huis sturen van leerlingen.

Op weg naar integrale kindcentra (IKC)

Vanaf februari 2015 vormt onze stichting een federatie met de Stichting Regionale Kinderopvang Hilvarenbeek en de
Stichting Opmaat. De vorming van de federatie is een eerste stap, die moet leiden tot een organisatie, waarbinnen 7
Samenwijsaccommodaties onderwijs en opvang verzorgen voor alle 0-13-jarigen in onze gemeente. Daarbij zijn de
kernwoorden van deze ontwikkeling: één visie, één team, één leidinggevende per locatie, één bestuur, één raad van
toezicht, één medezeggenschapsorgaan, één school/ontwikkelingsplan per locatie en eenduidige communicatie met
ouders.

Onderwijskundige ontwikkelingen: opbrengstgericht werken.

De afgelopen jaren is door de overheid in samenwerking met de PO-raad een ontwikkeling in gang gezet, die er voor
moet zorgen dat de leerling-resultaten, de onderwijsopbrengsten omhoog gaan. De Nederlandse regering heeft de
ambitie uitgesproken om het onderwijs mondiaal in de top 5 te brengen en dan moet je starten aan de basis: het primair
onderwijs en daarin het primaire proces. Er zijn projecten gestart als Taalverbetertrajecten, Onderwijs maak je samen,
School aan zet en Bestuur aan zet. Op tal van scholen en bij veel besturen wordt steeds meer aandacht besteed aan de
resultaten en hoe die kunnen worden verbeterd. Daarbij is het logisch dat we van elkaar kunnen leren, zowel landelijk als
lokaal binnen onze stichting.
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2.5 Ambities van de school
IKC (Integraal Kindcentrum)  "Naar Ruimte om te groeien!"

Opvang, onderwijs, omgeving en ontspanning zijn samen gekomen. Tijdens activiteiten slaan we de handen ineen, zodat
de talenten van kinderen tot het hoogst haalbare ontwikkeld worden. Het zijn alle betrokken professionals die samen
(kern)kwaliteiten en talenten bij de kinderen weten aan te boren en te ontwikkelen door inzet van coaching-, begeleiding-
en communicatieve vaardigheden. Door het bundelen van krachten van ouders, professionals en de gemeenschap,
kunnen we kinderen binnen een IKC de mogelijkheid bieden om te anticiperen en door te groeien in hun eigen
ontwikkeling en sociale omgeving. Het onderwijs is dan een vindplaats voor talent en is de wegwijzer voor de totale
kindontwikkeling. Als IKC brengen we samen kinderen in een omgeving waar ze educatie, sport, cultuur, techniek, natuur
en erfgoed vanuit passie en talent verder kunnen en mogen ontdekken. Elk kind kan op deze wijze zich in totaliteit
ontwikkelen en de hoogst haalbare volgende stap in de maatschappij zetten. Voor ieder kind is dit een andere stap.

Leerplein     “Naar doelmatiger onderwijs!

Werken met een leerplein is voor De Vlinderakker een onderwijsvorm die bijdraagt aan doelmatiger onderwijs. De
meerwaarde van het leerplein is vooral gelegen in het feit dat de leerkrachten meer gaan samenwerken, wat zowel de
onderwijskwaliteit als de werktevredenheid ten goede komt. Zo kunnen de leerkrachten en de kinderen elkaars sterke
kanten beter benutten. Door het bieden van directe en effectieve hulp op het leerplein aan kinderen met problemen op het
gebied van lezen, rekenen, spelling al dan niet in combinatie met gedrag / taak-werkhouding werkt de school optimaal aan
doelmatiger onderwijs. Het is onderwijs waarbij de leerlingen zelf kunnen kiezen:                          

• instructielessen onder leiding van een leerkracht in de groep

• begeleid werken met gevraagde of ongevraagde begeleiding van een leerkracht op het leerplein

• zelfstandig werken zonder gelegenheid om vragen te stellen (in de groep of op het leerplein).

PBS (positive behavior support) “Naar een positief schoolklimaat”

De Vlinderakker kijkt op een positieve manier naar gedrag van kinderen en leerkrachten. Er heerst op school een klimaat
dat veilig is voor iedereen, waarbinnen je mag zijn wie je bent! Waar iedereen elkaar respecteert en vertrouwt. Waar voor
iedereen duidelijk en zichtbaar is wat er van ons verwacht wordt, waar plezier wordt gemaakt en waarbinnen al onze
leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De Vlinderakker draagt bij aan integrale schoolveiligheid door duidelijke
afspraken te hebben over hoe we met elkaar, kinderen en ouders om willen gaan. Waar we elkaar in kunnen versterken
en waar de grenzen liggen en over hoe we elkaar aanspreken wanneer we er ons niet aan houden. Hierdoor is onze
school veilig, transparant en vertrouwd.

Profilering     “Naar een onderscheidend schoolprofiel”

De Vlinderakker heeft een inspirerend plusconcept, dat iets toevoegt aan de uitstraling en de kwaliteit van de school. Door
samen te werken aan kwaliteitsverbetering laten we zien, dat wij ons gezamenlijk onderscheiden ten positieve van andere
scholen. De Vlinderakker draagt door activiteiten op het Leerplein en bij PBS bij aan uitdagend en inspirerend onderwijs
voor zowel leerkrachten als leerlingen. Op deze wijze versterkt ons schoolprofiel de aantrekkings- kracht op eigen ouders
en op toekomstige klanten. 
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2.6 Verbeterpunten 2015-2019

Verbeterpunt Prioriteit

Doorontwikkelen PBS gemiddeld

Oriëntatie Kanjertraining hoog

Doorontwikkelen inzet Zien gemiddeld

Overzichtelijk maken leergang Techniek en wetenschap gemiddeld

Overzichtelijk maken leergang Burgerschap en Integratie gemiddeld

Oriëntatie methode Levensbeschouwelijk Onderwijs hoog

Doorontwikkelen portfolio leerlingen gemiddeld

Doorontwikkelen transitie kinderopvang-onderwijs gemiddeld

Opzet doorgaande lijn zelfstandig werken hoog

Doorontwikkelen organisatie leerplein hoog

Doorontwikkelen inzet ICT gemiddeld
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3 Onderwijskundig beleid

3.1 De missie van de school

"Met elkaar optimaal ontwikkelen"

Missie: De Vlinderakker stelt zich ten doel een schoolomgeving te creëren waarbinnen ieder kind zich optimaal kan
ontwikkelen. Het kind staat centraal. We dragen er samen zorg voor dat kinderen kunnen uitgroeien tot evenwichtige
volwassenen die met voldoende kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen in onze steeds complexer wordende wereld
kunnen functioneren. Ontwikkelen doe je met elkaar. Kinderen, ouders en teamleden hebben elkaar veel te bieden. Een
goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten is dan ook een belangrijke factor in het ontwikkelproces van de
kinderen. De Vlinderakker wil een transparante en betrouwbare partner zijn in dit proces. In ons logo hebben we dit alles
uitgebeeld. De diversiteit tussen vlinders is net zo groot als tussen onze leerlingen. We willen elk kind ongeacht zijn/haar
mogelijkheden en beperkingen de kans geven om die optimale ontwikkeling te realiseren.

Kernwaarden:

* Samenwerken

* Veiligheid

* Respect

* Verantwoordelijkheid 

Op de Vlinderakker staan deze 4 kernwaarden centraal. Deze kernwaarden zijn in de aula/leerplein duidelijk zichtbaar in
het vlinderlogo.

Missiebeleid:

De missie, het motto en de kernwaarden komen minimaal 1 x per jaar aan bod in een personeelsvergadering en zijn
opgenomen in de schoolgids.

 

Voor de missie van Stichting De Oude Vrijheid, waaronder De Vlinderakker valt, verwijzen wij naar het handboek DOV,
paragraaf 1.1.2 Beleid 2013-2017.
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3.2 De visie van de school
"MET ELKAAR OPTIMAAL ONTWIKKELEN"

 Pedagogische en didactische visie:

Basisschool De Vlinderakker streeft er naar om voor ieder kind optimale ontwikkelingskansen te creëren. Het lesgeven is
de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk
feitelijk onscheidbaar zijn.

* Met elkaar: ouders, leerlingen, team, Klik Kinderopvang en andere externe partners. Ouders en leerkrachten en
leerlingen hebben elkaar nodig. Het is van groot belang dat deze partners elkaar vinden om voor ieder kind de optimale
onderwijssituatie en pedagogische omgeving te creëren. Leerlingen hebben elkaar veel te bieden. D.m.v. coöperatief
leren ontdekken kinderen waar hun kwaliteiten liggen en krijgen ze de gelegenheid om verantwoording te nemen voor hun
eigen ontwikkeling en die van medeleerlingen. Samenwerking en respecteren van verschillen zijn belangrijke
uitgangspunten bij coöperatief leren. Hierdoor draagt coöperatief leren bij aan een goede sfeer in de groep.

* Optimaal: om optimale resultaten bij iedere leerling te behalen heeft de leerkracht goed in beeld wat de mogelijkheden
zijn van ieder kind. Wat kan een kind al goed? Waar heeft het moeite mee? Op welke manier neemt een kind het beste
nieuwe informatie tot zich? Welk aanbod is nodig om een volgende stap vooruit te kunnen zetten? De leerkrachten
hebben goed zicht op de leerlijnen en delen aan het begin van een les de doelen met de leerlingen. Allemaal ingrediënten
die bijdragen aan een optimale ontwikkeling. Om dit proces nog beter vorm te geven werken we met de methodiek van 1-
zorgroute en van groepsplannen. Een leerstofaanbod op drie niveaus dat aansluit bij de onderwijsbehoefte van iedere
leerling met als doel voor ieder kind het maximale resultaat te bereiken.

* Ontwikkelen: in ons onderwijs wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling tot evenwichtige volwassenen die met
voldoende kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen in onze steeds complexer wordende wereld kunnen functioneren.
Coöperatief leren draagt hieraan bij. Ontwikkeling wordt goed in beeld gebracht door het leerlingvolgsysteem, kind- en
oudergesprekken en observaties. Basisschool De Vlinderakker wil een transparante en betrouwbare partner zijn in dit
proces.

Onderwijskundige doelen:

Wij willen bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, de kennis en vaardigheden kan
verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele
samenleving. Dit kan het beste in een omgeving waarbinnen de leerling zich thuis voelt. We zetten ons in voor het
versterken en verbeteren van het klassen- en schoolklimaat. We streven naar een evenwichtige verdeling tussen
cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Hierbij gaan wij uit van het standpunt dat een evenwichtige
persoonlijkheidsontwikkeling de cognitieve ontwikkeling positief beïnvloed en dat een kind zich alleen optimaal kan
ontwikkelen wanneer beide in balans zijn. De maatschappij verandert en stelt andere eisen aan de school als vroeger.
Kinderen groeien op in een digitale wereld waarin ze grote hoeveelheden informatie tot hun beschikking hebben. Het
onderwijs in de 21e eeuw vraagt dus een andere kijk op leren. De maatschappij vraagt om betrokken, ondernemende en
nieuwsgierige mensen die naast vaardigheden als taal, lezen en rekenen ook over andere vaardigheden beschikken.

De school heeft 8 jaar de tijd om onze leerlingen voor te bereiden op hun plaats in de maatschappij en stelt zich het
volgende ten doel. Leerlingen die na groep 8 De Vlinderakker verlaten hebben:

- zich de instrumentele vaardigheden eigen gemaakt. Ze kunnen zich, overeenkomstig hun ontwikkelingsmogelijkheden,
mondeling en schriftelijk uitdrukken, ze kunnen lezen en omgaan met hoeveelheden en getallen.

- kennis van de wereld en interesse in de wereld om hen heen.

- zich als sociaal wezen ontwikkeld. Ze kunnen op een eigen en optimale manier samenwerken en deelnemen aan het
menselijk verkeer.

- zijn in staat om op een creatieve manier tot oplossingen te komen

- de vaardigheid om moderne middelen te benutten om informatie en kennis te verzamelen. 
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3.3 Levensbeschouwelijke identiteit
De Vlinderakker  is een open katholieke school, waarin norm- en waardeontwikkeling, respect en zorg voor elkaar hoog in
het vaandel staan. De school besteedt nadrukkelijk aandacht aan omgangsvormen, zelfcontrole, sociaal emotioneel
functioneren en normen en waarden ontwikkeling. We streven er naar om een veilige omgeving en geborgenheid te
bieden.

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 ook aandacht aan specifieke feesten die
gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing.

1.Wij besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken

2.Wij besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen

3.Wij besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met jezelf, de
ander en de omgeving).

4.Wij besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie

5.Wij laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving

6.Vanaf groep 5 werken we uit en met het blad Sam-Sam

7.Op school besteden we structureel aandacht aan religieuze feesten.

3.4 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-emotionele ontwikkeling 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 worden gevolgd met het webbased expertsysteem ZIEN!

1. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
2. Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling
3. Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling
4. We stellen 2 keer per jaar groepsplannen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling op en evalueren deze 2 keer per

jaar.
5. Onze school oriënteert zich op De Kanjertraining
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3.5 Actief burgerschap en sociale cohesie
Actief burgerschap is het kúnnen en willen participeren in de samenleving. Bij burgerschap gaat het om DOEN. Een
actieve burger heeft de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve
bijdrage aan te leveren. De ontwikkelingen in de maatschappij vragen dat scholen actief burgerschap en sociale
integratie bevorderen, niet als apart vak, maar als vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs. Op de scholen van
Stichting De Oude Vrijheid willen we hieraan invulling geven door een aantal initiatieven te nemen voor activiteiten, die
onze leerlingen voorbereiden op het burgerschap in de samenleving.

Een aantal voorbeelden:

- De kinderen hebben een eigen inbreng in de schoolkrant op de website van de school.

- Bij het vaststellen van klassen en schoolregels volgens de PBS methode, zijn de leerlingen betrokken.

- Binnen de school wordt positief gedrag van leerlingen gestimuleerd. Er is een PBS-schoolplan opgesteld,waarin
duidelijk wordt gemaakt welke verwachtingen we van elkaar hebben.

- Projecten en gastlessen, waarin aandacht wordt besteed aan alcoholgebruik, verslaving, drugsgebruik en vandalisme in
samenwerking met Halt en Kentron.

- Gebruik van media als schoolTV, week- en jeugdjournaal waarin aandacht is voor aspecten van burgerschap.

- Vastenactieproject waarin aandacht voor andere culturen en medemensen die het minder goed hebben getroffen.

- De school is actief betrokken bij de omgeving. Leerlingen worden zich bewust van de invloed die zij kunnen hebben op
een schone en leefbare woonomgeving.

- Leerlingen worden actief betrokken bij allerlei activiteiten die plaatsvinden in het 'dorpshuis 't Gebint', zoals bijvoorbeeld
voorlezen en koken met ouderen.

- Thema’s derde wereldlanden a.h.v. Sam-Sam.

Op de school worden de ervaringen geëvalueerd, resultaten bekeken en beoordeeld in hoeverre sprake is van risico’s
m.b.t. houdingen en gedragingen van leerlingen rond burgerschap en integratie, zoals intolerantie en discriminatie. De
school besteedt in de schoolgids aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie.

3.6 Leerstofaanbod
Op De Vlinderakker 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 methodegebonden toetsen.

1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen
2. Wij gebruiken voor Taal en Rekenen methodegebonden toetsen
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. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT
7. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs
8. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs
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3.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

Taal Schatkist Cito-toets          

Taal voor kleuters (1-2) 

 

 Veilig Leren Lezen Methodegebonden toetsen  

 Taal Actief Methodegebonden toetsen

  IEP-Eindtoets  

Technisch lezen Veilig leren lezen

Estafette

Cito-toets          

DMT (3-8)           

 AVI (3-8)

Methodegebonden toetsen

 

 

 

  Protocol Leesproblemen -
Dyslexie

 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Cito-toets

Begrijpend lezen (4-8)

 

  IEP-Eindtoets  

Spelling Taal Actief Cito-toets    

Spelling (3-8)

 

  IEP-Eindtoets  

Schrijven Pennenstreken   

Engels Groove Me Methodegebonden toetsen

Rekenen Pluspunt Methodegebonden toetsen  

  Cito-toetsen 

Rekenen (3-8)

Rekenen voor kleuters (1-2)

 

  IEP-Eindtoets  

Geschiedenis Wijzer!  Geschiedenis Methodegebonden toetsen  

Aardrijkskunde Wijzer! Aardrijkskunde Methodegebonden toetsen

Wetenschap & Techniek Wijzer!   Natuur & Techniek Methodegebonden toetsen  

Verkeer Wijzer door het verkeer Methodegebonden toetsen  

Bewegingsonderwijs Basislessen en
Bewegingsdocument

  

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Goed gedaan   x

Levensbeschouwing Trefwoord Methodegebonden toetsen  x
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3.8 Taalleesonderwijs
Op De Vlinderakker 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.

We werken bij taal/lezen met groepsplannen (HGW).

1. Onze school beschikt over een taalbeleidsplan
2. Onze school beschikt over een taalcoördinator
3. De leraren werken in de groepen 1 en 2 structureel met de methode Schatkist
4. De leraren beschikken over goede (actuele) methodes voor taal, begrijpend lezen en technisch lezen
5. De leraren besteden veel tijd aan taal- en woordenschatonderwijs
6. De school geeft technisch lezen in alle groepen (t/m groep 8)
7. De school beschikt over een Protocol Dyslexiebeleid
8. In de groepen 1 en 2 is veel aandacht voor beginnende geletterdheid

 

3.9 Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde vinden we op De Vlinderakker 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 richten we ons
ook bewust op het automatiseren om de basisvaardigheden goed in te slijpen. We gebruiken moderne methodes en Cito-
toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.

We werken bij rekenen met groepsplannen (HGW).

1. Wij beschikken over een moderne, eigentijdse methode (groep 1 t/m 8)
2. In groep 1 en 2 wordt er les gegeven aan de hand van leerlijnen (en Schatkist)
3. Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het PanasSys/Cito-LVS
4. Wij gebruiken de methodegebonden toetsen systematisch
5. De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek (ze zijn op de

hoogte van de nieuwste inzichten)

 

3.10 Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen breed
ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis,
natuurkunde, techniek, gezond gedrag en verkeer. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen
met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen
oriënteren zich op de natuurlijke (leef)omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich
ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.

1. Wij beschikken over een moderne methode voor aardrijkskunde
2. Wij beschikken over een moderne methode voor geschiedenis
3. Wij beschikken over een moderne methode voor natuurkunde en techniek
4. Wij besteden gericht aandacht aan gezond gedrag (via projecten)
5. Wij besteden gericht aandacht aan verkeersonderwijs
6. De lessentabel verheldert hoeveel tijd er per groep besteed wordt aan de verschillende onderdelen van

wereldoriëntatie
7. Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer naar de onderdelen van taalleesonderwijs en rekenen en wiskunde
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3.11 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. Onze school beschikt over een ICT-coördinator
3. De leerlingen kunnen werken met Internet, Word, Excel en PowerPoint
4. De leerlingen werken met software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie
5. We beschikken over een Internetprotocol
6. De leraren beschikken over voldoende ICT-kennis en -vaardigheden
7. De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard- en software

3.12 Kunstzinnige vorming
Op De Vlinderakker  vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten
die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze
die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor
kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging en daarop
kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten
(gevoelens en ervaringen).

1. Wij geven teken- en handvaardigheidslessen (kleur, vorm, ruimte, textuur, compositie) in de vorm van een wekelijks
creatief uur.

2. Wij geven muzieklessen (inclusief het leren gebruiken van instrumenten)
3. De kinderen van de groepen 4 en 5 volgen AMV-lessen
4. Jaarlijks is er een wisselend programma drama/danslessen

3.13 Bewegingsonderwijs
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.

1. Wij beschikken over een goed gefaciliteerd gymlokaal
2. Wij besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding
3. Alle leraren zijn bevoegd om bewegingsonderwijs te verzorgen
4. Wij gebruiken de basislessen Bewegingsonderwijs
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3.14 Wetenschap, Techniek en 21st Century Skills
Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek. Wij
willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten wetenschap
en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en techniek te
onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen.  

1. Wij beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek
2. Wij hanteren een methode voor Natuur en techniek
3. Wij beschikken over een techniekcoördinator
4. Wij toetsen de kennis en vaardigheden m.b.t. wetenschap en techniek
5. Wij koppelen wetenschap en techniek aan 21st century skills

De maatschappij verandert en stelt andere eisen aan de school als vroeger. Kinderen groeien op in een digitale wereld
waarin ze grote hoeveelheden informatie tot hun beschikking hebben. Het onderwijs in de 21e eeuw vraagt dus een
andere kijk op leren. De maatschappij vraagt om betrokken, ondernemende en nieuwsgierige mensen die naast
vaardigheden als taal, lezen en rekenen ook over andere vaardigheden beschikken.

De school heeft 8 jaar de tijd om leerlingen voor te bereiden op hun plaats in de maatschappij en stelt zich het volgende
ten doel.

Leerlingen die na groep 8 De Vlinderakker verlaten, hebben:

- zich de instrumentele vaardigheden eigen gemaakt. Ze kunnen zich, overeenkomstig hun ontwikkelingsmogelijkheden,
mondeling en schriftelijk uitdrukken, ze kunnen lezen en omgaan met hoeveelheden en getallen.

- kennis van de wereld en interesse in de wereld om hen heen.

- zich als sociaal wezen ontwikkeld. Ze kunnen op een eigen en optimale manier samenwerken en deelnemen aan het
menselijk verkeer.

- zijn in staat om op een creatieve manier tot oplossingen te komen

- de vaardigheid om moderne middelen te benutten om informatie en kennis te verzamelen.

 

   

3.15 Engelse taal
Beheersing van de Engelse taal vinden wij op De Vlinderakker van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker
wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media.

De aandacht die we besteden aan de Engelse taal zorgt ervoor dat onze school zich kan onderscheiden van andere
scholen. In de groepen 1 t/m 8 besteden we dan ook structureel aandacht aan de Engelse taal en werken we met de
methode Groove Me.  
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3.16 Effectieve leertijd
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het
leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd
geven (te plannen) om zich het leerstofaanbod eigen te maken. We werken vanuit een lessentabel, een weekoverzicht en
een dag voorbereiding. In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen.

1. De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en)
2. De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd)
3. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland
4. De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster 
5. De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften

3.17 Pedagogisch handelen
De leraren op De Vlinderakker 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 begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen
doen.

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

3.18 Didactisch handelen
Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs (werken met
groepsplannen). We differentiëren bij de instructie (directe 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. In de klassen wordt gewerkt met een weektaak waarbij sprake is van een opbouwende lijn met betrekking
tot de hoeveelheid werk, de mate van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen. Deze weektaak zal
naast een algemeen gedeelte sterk afgestemd worden op de individuele behoefte van ieder kind. Om aan deze behoeften
te kunnen voldoen werken we met een leerplein. Het leerplein is een krachtige leeromgeving centraal binnen de school.
De aula wordt gezien als het leerplein, een ruimte waar zelfstandig en groepsoverstijgend gewerkt wordt.

1. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus
2. De leraren geven directe instructie
3. De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen
4. De leerlingen werken zelfstandig samen
5. De leraren geven ondersteuning en hulp
6. De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren
7. De leraren zorgen voor stofdifferentiatie
8. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie

3.19 Klassenmanagement
Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Op De Vlinderakker zijn
leraren succesvol als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen organiseren.

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
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3.20 Zorg en begeleiding van leerlingen
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 ParnasSys/ CITO Leerlingvolgsysteem. Leerlingen met een E- of
D-score, leerlingen die sterk terugvallen en leerlingen met een A-plus-score komen in aanmerking voor extra zorg. De
centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende taak.  

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 van de verzamelde gegevens 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 begeleider coördineert de zorg en begeleiding

Bij elke samenwijsaccommodatie in de gemeente Hilvarenbeek zijn er verschillende mensen aanspreekpunt als het om
zorg gaat. Aanspreekpunten op en om samenwijsaccommodatie De Vlinderakker zijn:

De LEERKRACHT op de basisschool - kent het kind doorgaans goed, kan veranderingen in gedrag signaleren en praat
graag met ouders over de ontwikkeling van een kind.

De PEDAGOGISCH MEDEWERKER van de kinderopvang - kent net als de leerkracht op de basisschool het kind
doorgaans goed, kan veranderingen in gedrag signaleren en praat graag met ouders over de ontwikkeling van een kind.

De  INTERN BEGELEIDER (IB-ER) zorgt ervoor, dat elk kind op school de begeleiding krijgt die het nodig heeft. De IB-er
heeft verstand vanleren, ontwikkelen en opgroeien.

De CONSULENT (PLEIN 013) ondersteunt de leerkracht en IB’er met vraagverheldering en benoemen van de
onderwijsbehoeften van een kind.

De JOOB (JEUG OUDERS OPVOED BEGELEIDER) is de aangewezen persoon vanuit de gemeente die op school en
thuis ouders kan helpen als een kind extra zorg nodig heeft. De JOOB heeft verstand van opvoeden, opgroeien en zorg.

De VERPLEEGKUNDIGE (GGD) is niet persoonlijk aanwezig op De Vlinderakker maar wel bereikbaar  voor vragen over
gezondheid en ontwikkeling.

3.21 Afstemming onderwijsaanbod
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We
werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarop de
kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op. De leraren
stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep.

1. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus
2. De leraren geven directe instructie
3. De leerlingen werken zelfstandig samen
4. De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde)
5. De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren
6. De leraren zorgen voor stofdifferentiatie
7. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie
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3.22 Talentontwikkeling
Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de individuele
talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen om taal-
en rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en bepaalde praktische
vaardigheden. Als we bij de leerlingen specifieke talenten ontdekken, dan zal dat consequenties hebben voor de
organisatie in de klas en voor het ICT-gebruik.

1. De leraren signaleren en registreren talenten bij hun leerlingen
2. De school heeft een contactpersoon (talentbegeleider)
3. De school beschikt over extra materialen voor talentontwikkeling
4. De leraren stemmen hun aanbod en organisatie af op specifieke talenten van kinderen
5. De leraren zetten ICT in relatie met het ontwikkelen van talenten
6. Op onze school besteden we gericht aandacht aan Techniekonderwijs, Cultuureducatie en Sport en Bewegen
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3.23 Passend onderwijs en Schoolondersteuningsprofiel
Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 werd op alle scholen in Nederland Passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs is de nieuwe
manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel
lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of
onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs.
Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken
onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

Ondersteuningsplan

Binnen het samenwerkingsverband Plein013 hebben de besturen met elkaar afspraken gemaakt over de manier waarop
alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig
hebben. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan staat onder andere: het
niveau van basisondersteuning (ondersteuning die alle scholen moeten bieden) beschreven; de criteria en procedure voor
verwijzing naar het speciaal onderwijs; het verdelen van het budget voor extra ondersteuning; de beoogde kwantitatieve
en kwalitatieve resultaten; de informatieverstrekking aan ouders over de ondersteuningsvoorzieningen en mogelijkheden
voor onafhankelijke ondersteuning.

Het ondersteuningsplan geldt maximaal voor vier jaar en wordt steeds ter instemming voorgelegd aan de
ondersteuningsplanraad (OPR). Ook wordt het ondersteuningsplan besproken met alle gemeenten in de regio in een op
overeenstemming gericht overleg. Voor 1 mei voorafgaand aan het eerste schooljaar waarop het ondersteuningsplan
betrekking heeft, wordt dit plan aan de inspectie toegestuurd.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Iedere school stelt een schoolondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school
kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.

Basisschool De Vlinderakker is over het geheel genomen te karakteriseren als een  smalle ondersteuningsschool.
De mogelijkheden binnen de school (het gebouw en de extra inzetbare 'handen') bieden kansen om meer leerlingen met
speciale onderwijsbehoeften te kunnen bieden, maar ook om de 'gewone' leerlingen meer aan hun specifieke
onderwijsbehoeften aangepast onderwijs te bieden.

De Vlinderakker is een open, gastvrije school die de discussie rond de onderwijsondersteuning naar aanleiding rond
Passend Onderwijs graag aangaat.
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3.24 Opbrengstgericht werken
Op De Vlinderakker werken we opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten we ons op de gemiddelde
vaardigheidsscore van de Cito-toetsen.  In bepaalde gevallen is deze afgeleid van de inspectienormen en waar dat niet
het geval is, hebben we zelf doelen (normen) vastgesteld.

Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem PanasSys. Bij de bespreking van de groep
(leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de
gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Alle trendanalyses van de toetsen worden met het hele team besproken. 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 (roosteren)
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 kunnen worden gekoppeld (collegiale
consultatie) om good practice op te doen.

3.25 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.

1. De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken)
[m.n. Rekenen en Taal]

2. De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken) [m.n. Rekenen en
Taal]

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 de basisschool in acht jaar
6. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs
7. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs

Jaarlijks maken wij voor de schoolgids en de nieuwsbrief  een apart overzicht. Dit overzicht bevat het beleid van De
Vlinderakker m.b.t. de bovenstaande thema’s, de kengetallen over de laatste drie of vijf jaar, een diagnose en een analyse
van de uitslagen en de voorgenomen verbeterpunten en beleidsvoornemens.    
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4 Personeelsbeleid

4.1 Integraal Personeelsbeleid
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en visie(s) van de school.

Stichting De Oude Vrijheid beschrijft de uitgangspunten en hoofddoelstellingen op het beleidsterrein personeel en een
raamwerk waarbinnen de activiteiten van De Oude Vrijheid op dit beleidsterrein worden geordend. Het biedt De Oude
Vrijheid de mogelijkheid om prioriteiten aan te geven bij de ontwikkeling van een verantwoord en kwalitatief goed
personeelsbeleid .

Uitgangspunten en doelstellingen :

Het bestuur van De Oude Vrijheid beoogt een actief en creatief personeelsbeleid te voeren. Dit beleid heeft betrekking op
al het personeel van De Oude Vrijheid . Het dient erop gericht te zijn dat de belangen van De Oude Vrijheid en de
belangen van het personeel op een evenwichtige manier op elkaar worden afgestemd, het belangrijkste kenmerk van
Integraal Personeelsbeleid De grondgedachte daarbij is dat goed onderwijs slechts kan worden gerealiseerd door goed
opgeleid en gemotiveerd personeel. Het bestuur van De Oude Vrijheid streeft naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs
op haar scholen, waarbij het optimaal gebruik wil maken van de capaciteiten van alle onder haar verantwoordelijkheid
vallende personeelsleden. Het is erop gericht om de onderwijskundige kwaliteiten van het personeel te bevorderen.
Tevens beoogt het bevoegd gezag aandacht te hebben voor het welbevinden en welzijn van haar personeel: de
geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Genoemde uitgangspunten leiden voor De Oude Vrijheid tot de volgende twee doelstellingen:

* een zo hoog mogelijke effectiviteit van het onderwijs. Dit krijgt zijn uitwerking o.m. in taalverbetertrajecten en deelname
aan School Aan Zet, opleiden van taalcoördinatoren, professionalisering van intern begeleider, regelmatig monitoren en
bespreken van de onderwijsresultaten.

* optimalisering van de motivatie en uitoefening van de professie van de personeelsleden. De opbrengstgerichte
gesprekken, levensfasebewust personeelsbeleid, aandacht aan taakbeleid, communicatie, verzuimbegeleiding en
loopbaanontwikkeling.

De vijf taakvelden van personeelsbeleid:

In dit onderdeel wordt het raamwerk beschreven dat De Oude Vrijheid gebruikt om haar activiteiten te ordenen;
activiteiten die ertoe moeten leiden dat boven beschreven doelstellingen worden gerealiseerd. De ordening vindt plaats
aan de hand van de vijf taakgebieden die binnen het beleidsterrein personeel worden onderscheiden. Omdat het te ver
voert in dit schoolplan de inhoud van de verschillende notities toe te lichten wordt volstaan met een verwijzing naar het
betreffende hoofdstuk in het Handboek De Oude Vrijheid. (de toegevoegde cijfers bv. 2.2) Het betreft hier vastgesteld
beleid, dat tot stand gekomen is dankzij de constructieve samenwerking van directies, bestuur en
medezeggenschapsorganen.

Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Dit taakgebied is vrijwel helemaal neergelegd in wet- en regelgeving. Hierbij kan gedacht worden aan maatregelen m.b.t.
salariëring, reiskosten, bapo en zaken die in de CAO-PO zijn vastgelegd. Tevens kan het de uitvoering betreffen van
maatregelen op stichtingsniveau. De nummers achter onderstaande beleidsterreinen verwijzen naar de betreffende
paragraaf in het handboek van de stichting De Oude Vrijheid.

Formatiebeleid.

Het betreft de beleidselementen :

* bestuursformatie en afgeleid hiervan de schoolformatie (2.2)

* werving en selectie (2.11)

* meerjaren personeelsplanning.

Arbeidsomstandighedenbeleid

* ziekteverzuimbeleid en verzuimprotocol (2.3.1)
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* beleid m.b.t. veiligheid en gezondheid (arbo-beleid 2.3.2)

* klachtenregeling en ICP (2.3.4 en 4)

* regeling attenties ( 2.4 )

Professionaliseringbeleid

* scholingsbeleid (2.7)

* functiemix (2.16)

* netwerken binnen en buiten de stichting;

* werkwijzen die de professionaliteit bevorderen, zoals collegiale consultatie, intervisie, maatjeswerk, etc.

Loopbaanbeleid

* functioneren en beoordelen/ competentieontwikkeling ( 2.5 en 2.6)

* begeleiding beginnende leraren (2.10)

* detacheringbeleid (2.12)

* deeltijdbeleid (2.13)

* beleid op schoolniveau m.b.t. taaktoedeling en taakbelasting

* beleid m.b.t. mobiliteit
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4.2 De schoolleiding
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur van de school. Kenmerkend voor de schoolleiding is dat ze zich richt op
het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat organiseren van de gang van zaken op school. In de derde
plaats vindt de schoolleiding met name het onderwijskundig leiderschap van belang. De directie wil adaptief leiding geven,
dat betekent dat ze, daar waar nodig en noodzakelijk, rekening houdt met verschillen tussen leraren.  

1. De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes
2. De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school
3. De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze
4. De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate
5. De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden
6. De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen
7. De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze
8. De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat
9. De schoolleiding zorgt voor optimale contacten met partners en externen

10. De schoolleiding ontwikkelt zich tot directeur IKC 

4.3 Beroepshouding
Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende capaciteiten.
Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een juiste
beroepshouding. Daarbij gaat het vooral om de volgende zaken :

1. De leraren handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school
2. De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar
3. De leraren kunnen en willen met anderen samenwerken
4. De leraren bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten
5. De leraren voeren genomen besluiten loyaal uit
6. De leraren zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken
7. De leraren zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen

4.4 Professionele cultuur
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt wordt
door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team ingeroosterd.

Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren. Daartoe leggen de directie en de IB-er
klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd.

De directie heeft de intentie om beleid te formuleren met betrekking tot collegiale consultatie. Dit om leraren van elkaar te
laten leren. Typerend voor onze school is tevens dat we leren met en van elkaar in professionele leergemeenschappen. 

De schoolleider streeft ernaar om in het schooljaar 2015-2016 geregistreerd schoolleider te zijn en de leraren worden
ingeschreven in het lerarenregister.
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4.5 Beleid met betrekking tot stagiaires
Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
aankomende leerkrachten, daarom bieden wij stagiaires van de Pabo en ROC onderwijsassistenten de gelegenheid om
ervaring op te doen. Jaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd welke leerkracht een stagiaire of LIO'er in de klas
wil begeleiden. Het aantal plaatsingsmogelijkheden wordt doorgegeven aan de pabo’s. Mogelijke stagiaires worden
uitgenodigd voor een gesprek met een lid van de directie en de betreffende leerkracht. Als na het gesprek alle partijen
positief zijn, worden nadere afspraken gemaakt. Voor de beoordeling van stagiaires maken wij gebruik van de
beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool.

4.6 Taakbeleid
Met betrekking tot het taakbeleid heeft onze school gekozen voor het overlegmodel.  In het kader van de nieuwe CAO is
de voormalige jaartaak omgezet naar een 40-urige werkweek en wij hebben op basis daarvan een
beschikbaarheidsregeling  en een werktijdenregeling vastgesteld (8,5 uren per dag en woensdag 6 uren). Voorafgaand
aan het schooljaar worden de taakuren per werknemer zo concreet mogelijk vastgelegd.       

4.7 Klassenbezoek
Jaarlijks legt de IB-er, conform een opgesteld rooster, bij ieder teamlid klassenbezoeken af. Bij het klassenbezoek worden
kijkwijzers van de 1-zorgroute en het directe-instructiemodel gebruikt. Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een
correcte wijze uitvoering geeft aan de gemaakte prestatie-afspraken en/of persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop van
het klassenbezoek volgt een reflectief gesprek met de IB-er waarin nieuwe prestatie-afspraken worden gemaakt en
waarin de follow-up wordt vastgelegd.

Naast klassenbezoeken maakt de directie flitsbezoeken bij ieder teamlid. Deze consultaties zijn kort en gekoppeld aan
een observatiepunt. Na afloop krijgt de leraar een reflectieve vraag. Deze reflectieve vraag en het antwoord worden
uitgebreid besproken in een voortgang/evaluatiegesprek en vastgelegd in het bekwaamheidsdossier van ieder teamlid.

4.8 Het bekwaamheidsdossier
Iedere medewerker van de Vlinderakker beschikt over een bekwaamheidsdossier. Hierin worden opgenomen:

1. verslagen functioneringsgesprekken, voortgangs- en evaluatiegesprekken en afspraken POP

2. verslagen van beoordelingsgesprekken

3. kopieën diploma’s en getuigschriften overzicht na-, her- of bijscholing

4. akte(n) van benoeming/ontslag brieven m.b.t. zwangerschaps-/ ouderschapsverlof aanvragen verandering van wtf.

5. N.A.W. (naam, adres, woonplaats) verhuisberichten persoonlijke zaken (bijv. geboortekaartjes, overlijdensberichten)
kopie verklaring goed gedrag / ID-kaart

6. Arbo afschriften Arbo-unie na ziekmelding reïntegratie: plannen van aanpak verslagen verzuimgesprek

Het dossier is niet openbaar, het staat op de kamer van de directie en wordt bijgewerkt/ingezien door betrokkene en
directie (in bijzondere gevallen voorzitter college van bestuur of inspecteur). Nadrukkelijk wordt aangegeven dat de
medewerker (mede) verantwoordelijk is voor het dossier.

Basisschool de Vlinderakker

Schoolplan 2015-2019 27



4.9 Gesprekkencyclus
Voor de regeling functioneringsgesprekken zie Handboek De Oude Vrijheid paragraaf 2.5 opbrengstgerichte gesprekken
en 2.6 beoordelingsgesprekken

Op de Vlinderakker volgen we een gesprekkencyclus gekoppeld aan een zorgcyclus (zie bijlage)

4.10 Deskundigheidsbevordering - Professionalisering
In het kader van de professionalisering beschikt iedere medewerker over 2 klokuren per week (naar rato van de
werktijdfactor). Daarnaast is er voor iedere medewerker een budget beschikbaar in het kader van de duurzame
inzetbaarheid (van 40 uren, naar rato). Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen
voor (persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de
schoolverbeterdoelen, de competentie set en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en
faciliteert de directie teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de
ambities (doelen) van de school. In de regel volgt het team 2 x per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij
aanwezig. 

Speciale expertise van het team:

1. Gedragspecialist

2. Digicoach

3. Taal/leescoördinator

4. Talentbegeleider

 

4.11 Verzuimbeleid
Voor het verzuim/Arbobeleid zie handboek De Oude Vrijheid paragraag 2.3.1 en 2.3.2

4.12 Mobiliteitsbeleid
Voor het mobiliteitsbeleid zie handboek De oude Vrijheid paragraaf 2.14
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5 Organisatie en beleid

5.1 Organisatiestructuur
Onze school is een van de zes scholen van Stichting De Oude Vrijheid.

De directie geeft, onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de Stichting, leiding aan de school. De
directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het uitvoeren van het beleid. De directie wordt
bijgestaan door een IB'er en een ICT-coördinator.De school heeft de beschikking over een ouderraad en een MR. Op
stichtingsniveau is er een GMR.

5.2 Groeperingsvormen
De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem.

Door het aantal leerlingen per jaargroep worden er vrijwel altijd combinatieklassen gevormd. De lessen worden in het
algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Kinderen kunnen indien nodig of gewenst op het leerplein op eigen
niveau werken of samenwerken.    

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

1. De school ziet er verzorgd uit
2. De school is een veilige school
3. Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om
4. Ouders ontvangen om de week een nieuwsbrief
5. De school organiseert jaarlijks een ouderavond
6. Ouders participeren bij diverse activiteiten
7. De school staat altijd open - de leraren zijn bereikbaar

De Vlinderakker heeft in 2014 gekozen voor PBS. PBS staat voor Positive Behavior Support; dit betekent letterlijk:
aanmoedigen/bevorderen van positief gedrag. In de praktijk staat het voor een schoolbrede aanpak, waarbij leerlingen
gestimuleerd worden zich positief te gedragen. De effecten hiervan zijn onder andere dat zij zich veiliger voelen en beter
presteren. Dit sluit naadloos aan bij de visie van de Vlinderakker: Met Elkaar Optimaal Ontwikkelen. Want door te werken
volgens PBS wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het
geboden onderwijs.
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5.4 Sociale en fysieke veiligheid
Op De Vlinderakker vinden we de veiligheid van onze leerlingen, onze medewerkers en iedereen die met onze school te
maken heeft heel belangrijk. Daarom besteden we daar veel aandacht aan.

* We hebben een aantal regels met elkaar afgesproken om een veilig schoolklimaat te waarborgen. Die zijn
opgeschreven o.m. in de gedragscode van onze stichting. Het gaat om afspraken over hoe we met elkaar omgaan, over
pesten, over het tegengaan van geweld, over kleding, het gebruik van sociale media (internet, hyves, twitter,etc.) en
mobiele telefoons. Er wordt toegezien op het nakomen van die regels. (handboek DOV 4.7)

* Op onze school zijn 2 leerkrachten benoemd als interne contactpersoon voor klachten. Deze vertrouwenspersonen zijn
Helma van Sprang en Inge Keizers. Kinderen en ouders kunnen bij hem/haar terecht als het gaat om zaken als
machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en geweld.

* Tijdens schooljaar 2014-2015 is het WMK-domein veiligheid onderzocht d.m.v. vragenlijsten voor ouders, leerlingen en
leerkrachten. Hieruit zijn verbeterpunten geformuleerd, die nadere aandacht hebben gekregen. Dit onderzoek wordt om
de twee jaar herhaald.

* In het kader van het arbo-beleid kijken we regelmatig naar allerlei zaken in en om het schoolgebouw. We willen zo
zorgen voor een omgeving, waarin geen sprake is van onnodige risico’s.

* Meerdere leerkrachten zijn opgeleid tot BHV-er (bedrijfshulpverlener). Jaarlijks wordt op stichtingsniveau scholing
aangeboden om de kennis up to date te houden.

* Als de kinderen op school zijn wordt er gezorgd voor toezicht bij de activiteiten op de tijden zoals die met de ouders zijn
afgesproken.

* De school heeft een ontruimingsplan, waaraan jaarlijks meerdere malen aandacht wordt besteed.

* De verkeersveiligheid krijgt ook ruime aandacht zowel in de verkeerslessen als in de praktijk. Onze school beschikt over
het Brabants Verkeer Veiligheid Label, een teken dat verkeersveiligheid een belangrijke plaats inneemt.

5.5 ARBO-beleid
Het Arbo-beleid is erop gericht om uitval van leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige,
eventueel in overleg met de bedrijfsarts, een probleemanalyse op. De directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens
een plan van aanpak op. Tevens bestaat de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en de personeelsconsulent in
het Sociaal Medisch Overleg. Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school.

Voor meer informatie zie handboek De Oude Vrijheid paragraaf 2.3.2
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5.6 Interne communicatie
Op De Vlinderakker vinden we interne communicatie erg belangrijk. 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.

1. We werken met een vergadercyclus van 2 x per maand  
2. De OR vergadert 1 x per 2 maanden 
3. De MR vergadert 1 x per 2 maanden
4. Wij gebruiken effectieve middelen voor de communicatie: postvakken, memobord en via e-mail

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

5.7 Externe contacten
Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij streven naar samenwerking met instanties in het hele dorp. 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. Voor- en naschoolse voorzieningen
2. Klik-Kinderopvang
3. Coöperatie Biest-Houtakker
4. Pabo Tilburg/Eindhoven
5. Plein 013

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:

De leerplichtambtenaar
De dorpsondersteuner
De wijkagent
Centrum voor jeugd en gezin
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolarts/GGD

5.8 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.

1. Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten
2. Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders
3. Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken
4. Ouders worden betrokken bij (extra) zorg
5. Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs
6. Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind
7. Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie
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5.9 Overgang PO-VO
De Vlinderakker wil ervoor zorgen dat alle leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor
ons betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra)
nodig hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met
de scholen waaraan we leerlingen leveren.

1. Wij overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren
2. Directie heeft minimaal 1 keer per jaar overleg met VO-scholen en andere directies van basisscholen in de regio
3. Wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt
4. Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden
5. Wij controleren of onze adviezen effectief zijn

 

5.10 Voor- en vroegschoolse educatie
Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met Klik-
kinderopvang. De samenwerking groeit naar een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen),
het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Onze school (vroegschool: groep 1 en 2) maakt gebruik van de
methode Schatkist en samen met de kinderopvang worden thema's geopend en afgesloten. Er is in alle gevallen van
plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht. Er wordt gewerkt met een digitaal overdrachtsdossier.   

Onze ambities zijn: 

1. Wij beschikken over gezamenlijk (gericht) ouderbeleid
2. Wij beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod (wat)
3. Het educatief handelen is op elkaar afgestemd (hoe)
4. De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd
5. De kwaliteitszorg richt zich (ook) op VVE
6. De opbrengsten zijn van voldoende niveau

5.11 Voor-, tussen- en naschoolse opvang (buitenschoolse opvang)
Onze school beschikt over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse en naschoolse opvang. Ook de
tussenschoolse opvang wordt georganiseerd door Klik-Kinderopvang.
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6 Financieel beleid

6.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken
De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidsplan van Stichting
De oude Vrijheid. De algemeen directeur (c.q. het bestuur) is eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding van de
middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de optimale
randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van Stichting De Oude Vrijheid en het
schoolplan van de school te realiseren.

Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd, evenals de gelden die voortkomen uit de bestemmingsboxen. De
algemeen directeur zorgt, in samenspraak met de directeuren, voor een deugdelijke verdeling van de gelden over de
scholen. 

Eens in de 6 weken bespreken de algemeen directeur en de directeur van de school de financiële positie van de school.
Op dat moment wordt ook verslag gedaan aan de directeur met betrekking tot de uitgaven voor personeel en
ziekteverzuim.

Voor meer informatie zie handboek De Oude Vrijheid paragraaf 3.1

6.2 Interne geldstromen
Van alle ouders wordt door de ouderraad een bijdrage gevraagd om activiteiten waarvoor de school geen of niet
voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder deze schoolbijdrage zijn activiteiten als sinterklaas
en kerstvieringen, het schoolreisje, de schoolkrant en de sportdag niet mogelijk. De hoogte van de vrijwillige
schoolbijdrage is € 22,50 per leerling per schooljaar. Het geld wordt via een machtiging geïnd door de penningmeester
van de oudervereniging. De ouderraad geeft jaarlijks aan waaraan het geld wordt besteed. Het schooljaar bestaat uit 10
maanden. Voor elke maand dat een leerling nog niet of niet meer op school zit wordt een reductie van 10% gegeven.

Onze school kent ook een overblijfregeling (TSO). Klik Kinderopvang verzorgt de TSO met als coördinator Katja
Timmermans, die samen met vrijwilligers en stagiaires de kinderen begeleiden. Het overblijfteam en het schoolteam
hebben de manier van werken en omgaan met de kinderen op elkaar afgestemd. Dat biedt de kinderen houvast, zodat ze
weten waar ze aan toe zijn. Naast tijd, rust en gezelligheid tijdens het eten, is er volop tijd voor spel, beweging en
creatieve activiteiten afgestemd op de leeftijd van de kinderen.  De eigen bijdrage voor de TSO zijn per keer € 1,75 bij
wekelijkse afname en € 2, - per keer als er af en toe gebruik gemaakt wordt van de TSO.

6.3 Externe geldstromen
Van het rijk ontvangt de school: lumpsumgelden, geoormerkte gelden via de bestemmingsbox, impulsgelden en WSNS-
gelden. De budgetten komen op bovenschools niveau binnen en worden daar beheerd. Op het bestuurskantoor wordt
bijgehouden hoeveel middelen uit de bestemmingsbox besteed zijn aan welke thema’s (opbrengstgericht werken, cultuur
en leiderschap)

Van de lokale overheid ontvangt de school projectsubsidies voor schoolmaatschappelijk werk, de schakelklas, stimuleren
van de ouderbetrokkenheid, cultuureducatie en het opleiden van overblijfouders. 

Bij het vervangingsfonds worden de kosten door ziekte of rechtspositioneel verlof gedeclareerd.
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6.4 Begrotingen
Uitgangspunten van onze stichting bij de vaststelling van begroting 2015 en personele planning 2015-2016.

- De invoering van lumpsum in 2006 had een aantal effecten:

* De leeftijd van de onderwijsgevenden is een factor die van invloed is op de berekening van het personeelsbudget per
school. Binnen onze stichting worden de positieve en negatieve invloeden hiervan bovenschools vereffend, zodat een
school nooit benadeeld kan worden in haar bekostiging doordat ze relatief oudere medewerkers heeft.

* De bekostiging van ouderschapsverlof was de afgelopen jaren al bovenschools berekend en in de bestuursbegroting
opgenomen om dit risico bij de individuele school weg te nemen. De risico’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid
(voorheen BAPO) worden bovenschools vereffend. Voor het ouderschapsverlof is een bovenschoolse voorziening
gecreëerd. Hierin wordt jaarlijks 0,5% van de salariskosten gereserveerd.

- Uitgangspunt voor het personeelsbudget per school is het aantal leerlingen, verhoogd met een mogelijk schoolgewicht.

- De kleine scholen toeslag en de directietoeslag gaan ongewijzigd naar de betrokken scholen.

- De leerlinggebonden financiering is met de komst van passend onderwijs afgeschaft. Budgetten voor licht en zware
ondersteuning worden nu door samenwerkingsverband Plein 013 ontvangen en na bekostiging van het speciaal
(basis)onderwijs en speciale projecten overgemaakt aan de besturen. Voor onze stichting gaat het in 2015 om een budget
van € 325.000.

- Voor het budget voor personeel en arbeid zijn in het verleden afspraken gemaakt over de verdeling tussen school en
stichting. De gmr heeft met deze afspraken ingestemd:

* De schoolcomponent gaat ongewijzigd naar de scholen;

* De kleine scholencomponent gaat ongewijzigd naar de betrokken scholen.

* Het resterende bedrag wordt voor 60% op school ingezet en voor 40% bovenschools (kosten bestuurskantoor,
arbodienst, ouderschapsverlof, e.d.).

- Schooljaar versus kalenderjaar

Ondanks discussie in de Tweede Kamer is het onderwijs niet verlost van het onderscheid tussen het kalenderjaar voor de
exploitatie en het schooljaar voor de personele begroting, terwijl wel de schotten tussen beide componenten zijn
weggevallen. Het cijferoverzicht dient gelezen te worden als een kalenderjaarbegroting , waarbij uitgangspunt voor de
personele component is, dat de formatieplanning van de laatste 5 maanden van 2015 in de eerste 7 maanden van 2016
geen wijzigingen ondergaat tenzij er sprake is van schoolspecifieke omstandigheden. 
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7 Zorg voor kwaliteit

7.1 Kwaliteitszorgbeleid
Kwaliteitszorg is niet hetzelfde als kwaliteit. Kwaliteitszorg is erop gericht kwaliteit zeker te stellen, te waarborgen en waar
nodig te verhogen.

Binnen stichting De Oude Vrijheid is altijd al veel aandacht besteed aan de kwaliteit, maar met ingang van 2006 is het
beleidsmatig aangepakt en is er sprake van een systematische, goed gestructureerde wijze om de kwaliteit te meten,
eventueel te verhogen en te waarborgen.

Het gaat hierbij om 5 simpele vragen:

* Doen we de goede dingen?

* Doen we die dingen ook goed?

* Hoe weten we dat?

* Vinden anderen dat ook?

* Wat doen we met deze kennis? Leidt het tot veranderingen?              

We proberen dus systematisch de goede dingen nog beter te maken en daarvoor hebben we instrumenten nodig. We
gebruiken daarvoor:

* de inspectierapporten;

* trendanalyses uit het leerlingvolgsysteem

* WMK: werken met kwaliteitskaarten,

* de ervaringen in de gesprekscyclus met directeuren en medewerkers 

 

Interne beoordeling/zelfevaluatie

Op De Vlinderakker zorgen we op systematische wijze voor het verbeteren en/of borgen van de kwaliteit. Op basis van
onze missie en visie hebben we vijfentwintig beleidsterreinen (zie WMK) vastgesteld die de focus vormen voor onze
kwaliteitszorg. Met behulp van onderstaande vierjarenplannen, die op stichtingsniveau zijn vastgesteld, zorgen we ervoor
dat deze beleidsterreinen regelmatig beoordeeld worden.

Door gebruik te maken van de cirkel van Deming (plan-do-check-act) nemen we elk schooljaar een aantal
beleidsterreinen in het vizier, waarvan de kwaliteit wordt onderzocht, zo nodig bijgesteld en geborgd.

 mei 2016  mei 2017  mei 2018  mei 2019

kwaliteitszorg

opbrengsten

aanbod

tijd

inzet van
middelen

ICT

taalleesonderwijs

 

afstemming

actieve en zelfstandige rol van
leerlingen

integraal personeelsbeleid

schoolklimaat

zorg en begeleiding

interne communicatie

beroepshouding

contacten met ouders

externe contacten

opbrengstgericht werken

schooladministratie en
schoolprocedures

schoolleiding

rekenen en wiskunde

levensbeschouwelijke identiteit

kwaliteitszorg burgerschap en
sociale integratie 

didactisch handelen

pedagogisch handelen

automatiseren rekenen en wiskund

wetenschap en techniek
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Ieder jaar (in mei) beoordelen zowel team als directie de aangegeven beleidsterreinen met behulp van de Quick Scan
(WMK). De uitslagen van de beoordeling door (1) het team en (2) de directie worden weergegeven in twee afzonderlijke
rapportages.

* Rapportage-1 Teamuitslagen

* Rapportage-2 Directie-uitslagen

De beide rapporten worden geanalyseerd door het team en de directie en op basis van de uitslagen en de analyse worden
de verbeterpunten voor het komende cursusjaar vastgesteld. Bij de keuze van de verbeterpunten wordt nadrukkelijk
gekeken naar het schoolplan, het strategisch beleidsplan, actuele ontwikkelingen en draagkracht.

De verbeterpunten uit de Quick Scan, de kengetallen en de diagnose Opbrengsten worden gebruikt om vorm te geven
aan ons jaarplan. Het jaarplan wordt gecommuniceerd met het bestuur, het bovenschools management en de MR. In de
nieuwsbrief voor de ouders vermelden we een aantal sterke punten van de school en de gekozen verbeterpunten voor het
komende schooljaar.

Ieder jaar stellen we (eind juni) een jaarverslag op. In het jaarverslag geven we aan wat we gerealiseerd hebben. Als we
het nodig vinden om langer aan verbeterpunten te werken, dan geven we dat aan en worden deze opgenomen in het
nieuwe jaarplan.

 

Externe beoordeling

Naast de interne beoordeling bevraagt onze school ook meer externe partners om grip te krijgen op de kwaliteit van de
school. In een planning hebben we opgenomen wanneer we ouders, leerlingen en leraren (in de rol van werknemer)
bevragen. Omdat we deze onderzoeken ook in mei plannen, kunnen we de uitslagen meenemen in ons jaarplan.

 mei2 016  mei 2017  mei 2018 mei 2019 

oudervragenlijst

leerlingvragenlijs

lerarenvragenlijst

sociale veiligheid ouders

sociale veiligheid leerlingen

sociale veiligheid team

Vragenlijst MR

Rapportavonden

sociale veiligheid ouders

sociale veiligheid leerlingen

sociale veiligheid team

De beoordeling van de vragenlijsten (die worden afgenomen in mei van het cursusjaar) gebeurt digitaal met behulp van
WMK. De uitslagen worden bestudeerd en geanalyseerd door de directie en het team. Op basis van de analyse worden er
in samenhang met de uitslagen van de Quick Scan, de diagnose Opbrengsten en de kengetallen- verbeterpunten
vastgesteld. Bij de keuze van de verbeterpunten wordt nadrukkelijk gekeken naar het schoolplan, het strategisch
beleidsplan, actuele ontwikkelingen en draagkracht.

De rapportage (oudervragenlijst) wordt aan de MR en de algemene directie verstrekt en tevens worden de resultaten –op
hoofdlijnen- naar de ouders teruggekoppeld in de nieuwsbrief van de school. De complete rapportage kunnen
geïnteresseerden inzien op school.

De rapportage (leerlingenvragenlijst) wordt aan de MR en de algemene directie verstrekt en tevens worden de resultaten
–op hoofdlijnen- gepubliceerd in de nieuwsbrief van de school. De complete rapportage kunnen geïnteresseerden inzien
op school. De uitslagen van de leerlingenvragenlijst worden besproken met de leerlingen. We krijgen daardoor meer
inzicht in de wensen en behoeftes van de leerlingen.

De rapportage (lerarenvragenlijst) wordt aan de MR en de algemene directie verstrekt en tevens worden de resultaten –op
hoofdlijnen- gepubliceerd in de nieuwsbrief van de school. De complete rapportage kunnen geïnteresseerden inzien op 
school. De uitslagen van de lerarenvragenlijst worden –na analyse door de directie- besproken met het team.

Wat geldt voor de meer algemene vragenlijsten, geldt ook voor de vragenlijsten Sociale veiligheid. 
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7.2 Publieke verantwoording
Onze school legt systematisch verantwoording af aan de verschillende stakeholders. Onze leerlingen informeren we via
de lgesprekken in de groep. De ouders ontvangen wekelijks een nieuwsbrief en tevens geven we relevante informatie via
de website van de school. Ook de schoolgids is een belangrijk medium om ouders op de hoogte stellen van zaken die van
belang zijn. Vanzelfsprekend informeren we de MR. Daarnaast voert de directie één keer per 6 weken een gesprek met
onze stichtingsdirecteur.

Centraal in onze rapportages staan de opbrengsten van de school (in de meest brede zin):

Eindopbrengsten
Tussenopbrengsten
Sociale opbrengsten
Realisatie verbeterdoelen

      

7.3 Wet- en regelgeving
Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en regelgeving.
Wij houden ons aan de volgende eisen:

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
5. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband)
6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd
8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m 8

7.4 Strategisch beleid
In dit beleidsplan voor de schooljaren 2013-2014 tot en met 2016-2017 is de visie van stichting De Oude Vrijheid
geformuleerd voor deze periode. Een plan is enerzijds een richtinggevend document, anderzijds heeft het een tijdelijk
karakter en zal het jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld moeten worden onder invloed van landelijke of plaatselijke
ontwikkelingen. Het plan is het eerste strategisch beleidsplan sedert de totstandkoming van een nieuwe structuur met een
raad van toezicht en een (eenmans) college van bestuur.

Voor meer informatie zie handboek De Oude Vrijheid paragraaf 1.1.2
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7.5 Quick Scan - Zelfevaluatie
De Quick Scan (WMK-PO) is conform onze meerjarenplanning (zie schoolplan 2011-2015) afgenomen in april 2014. Het
aantal deelnemers bedroeg 8 (responspercentage: 80%). De gemiddelde score was: 3,06

De beoordeelde beleidsterreinen zijn:

* Didactisch handelen (3,30)

* Pedagogisch handelen (3,66)

* Wetenschap en Techniek (2,77)

* Automatiseren rekenen en wiskunde (3,18)

* Levensbeschouwelijke identiteit (2,66)

* Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie (2,84)

 

Verbeterpunt Prioriteit

Overzichtelijk maken leergang Techniek en wetenschap gemiddeld

Overzichtelijk maken leergang Burgerschap en Integratie gemiddeld

Oriëntatie methode Levensbeschouwelijk Onderwijs hoog
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8 Verbeterpunten 2015-2019

Thema Mogelijk verbeterpunt Prioriteit

Verbeterpunten 2015-2019 Doorontwikkelen PBS gemiddeld

Oriëntatie Kanjertraining hoog

Doorontwikkelen inzet Zien gemiddeld

Overzichtelijk maken leergang Techniek en wetenschap gemiddeld

Overzichtelijk maken leergang Burgerschap en Integratie gemiddeld

Oriëntatie methode Levensbeschouwelijk Onderwijs hoog

Doorontwikkelen portfolio leerlingen gemiddeld

Doorontwikkelen transitie kinderopvang-onderwijs gemiddeld

Opzet doorgaande lijn zelfstandig werken hoog

Doorontwikkelen organisatie leerplein hoog

Doorontwikkelen inzet ICT gemiddeld
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9 Meerjarenplanning 2015-2016

Thema Verbeterdoel

Verbeterpunten 2015-2019 Doorontwikkelen PBS

Oriëntatie Kanjertraining

Doorontwikkelen inzet Zien

Overzichtelijk maken leergang Techniek en wetenschap

Oriëntatie methode Levensbeschouwelijk Onderwijs

Doorontwikkelen portfolio leerlingen

Doorontwikkelen transitie kinderopvang-onderwijs

Opzet doorgaande lijn zelfstandig werken

Doorontwikkelen organisatie leerplein

Doorontwikkelen inzet ICT

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens
de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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10 Meerjarenplanning 2016-2017

Thema Verbeterdoel

Verbeterpunten 2015-2019 Doorontwikkelen PBS

Doorontwikkelen inzet Zien

Overzichtelijk maken leergang Burgerschap en Integratie

Doorontwikkelen portfolio leerlingen

Doorontwikkelen transitie kinderopvang-onderwijs

Opzet doorgaande lijn zelfstandig werken

Doorontwikkelen organisatie leerplein

Doorontwikkelen inzet ICT

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens
de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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11 Meerjarenplanning 2017-2018

Thema Verbeterdoel

Verbeterpunten 2015-2019 Doorontwikkelen PBS

Doorontwikkelen inzet Zien

Doorontwikkelen portfolio leerlingen

Doorontwikkelen transitie kinderopvang-onderwijs

Doorontwikkelen organisatie leerplein

Doorontwikkelen inzet ICT

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens
de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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12 Meerjarenplanning 2018-2019

Thema Verbeterdoel

Verbeterpunten 2015-2019 Doorontwikkelen PBS

Doorontwikkelen inzet Zien

Doorontwikkelen portfolio leerlingen

Doorontwikkelen transitie kinderopvang-onderwijs

Doorontwikkelen organisatie leerplein

Doorontwikkelen inzet ICT

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

Brin: 11DA

School: Basisschool de Vlinderakker

Adres: Biestsestraat 38

Postcode: 5084 HG

Plaats: Biest-Houtakker

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2015 tot 2019
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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14 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 11DA

School: Basisschool de Vlinderakker

Adres: Biestsestraat 38

Postcode: 5084 HG

Plaats: Biest-Houtakker

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2015 tot 2019 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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