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Voorwoord  
 

Voor u ligt het schoolplan van basisschool Gabriël. Onze school wil een inspirerende plek in de wijk zijn, broedplaats van 
talent waar kinderen gevormd en voorbereid worden op de toekomst! Hiermee willen we een plek van betekenis zijn 
voor kinderen en hun ouders en verbinding maken met de wereld om ons heen.  
 
De Gabriëlschool maakt onderdeel uit van Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO). De SKO telt 27 katholieke 
basisscholen, verspreid over Flevoland en de Veluwe. SKO-scholen hebben hun eigen onderwijskundige identiteit, maar 
werken allemaal aan het realiseren van ‘goed onderwijs’.  
 
Dit schoolplan beschrijft waar wij als school voor staan en welke keuzes wij maken voor de nabije toekomst. Hoe richten 
wij ons onderwijs in, wat zijn speerpunten en welke doelen stellen we hierbij. Met dit plan willen we laten zien hoe we 
aan het werk zijn in de school. Dit schoolplan is vormgegeven in afstemming met het team van de school, de MR, 
directieteam en staf van SKO. Dit schoolplan is een leidraad voor de directie en het team, het geeft ons richting. Een 
document dat inspireert en ons helpt om onze schoolontwikkeling voortdurend te blijven plannen, uitvoeren, evalueren 
en daar waar nodig bij te stellen. 
 
12 juli 2021 
 
W.S. van Zomeren  
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1. Inleiding 
De inhoud van dit schoolplan is afgestemd op onze wettelijke opdracht, de strategische koers van de SKO én onze eigen 
ambities. De hoofdstukken zijn als volgt opgebouwd: 
  
Hoofdstuk 2 – Wettelijke opdracht & eigen Ambities 
In hoofdstuk twee laten we zien hoe wij invulling geven aan een aantal wettelijke opdrachten en eigen ambities met 
betrekking tot ons onderwijs. Welke doelen hebben we en hoe geven we vorm aan het bereiken daarvan?  
Ons schoolplan is een rompplan, daarom verwijzen we hier naar documenten waarin we ons beleid hebben beschreven. We 
staan stil bij ons onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid ten aanzien van aanvaarding van bepaalde 
materiele bijdragen.  

 
Hoofdstuk 3 – Monitoring & Verantwoording 
Hebben we onze doelen behaald? Periodiek stellen we vast of we onze beoogde doelen behalen. Dit kunnen merkbare of 
meetbare doelen zijn. Hoofdstuk drie laat zien hoe we de inhoud, de aanpak en de resultaten van ons onderwijs monitoren. 
Deze monitoring biedt ons de gelegenheid om te reflecteren op onderwijskundige processen en condities in de school. In de 
kwaliteitskalender beschrijven we in welke cyclus we de doelen monitoren, zie hiervoor paragraaf 3.3.  
Naast dat we onze doelen monitoren, hanteren we een interne en externe cyclus van verantwoording. In de 
kwaliteitskalender staat aan wie we intern over de bereikte inhoud, aanpak en resultaten verantwoorden. Extern 
verantwoorden we ons jaarlijks in het jaarverslag en de schoolgids over de bereikte doelen en de uitgevoerde 
verbeteringen. 

 
Hoofdstuk 4 - Ontwikkeling 
Reflectie op basis van de monitoring en verantwoording kan leiden tot concrete ontwikkel- en/of verandermaatregelen die 
de kwaliteit van ons onderwijs dienen te versterken of verbeteren. In hoofdstuk vier laten we zien hoe wij werken aan 
versterking en vernieuwing van ons onderwijs. Passend binnen de bestuurlijke kaders en de visie en het 
meerjarenperspectief van de school.  
Dit laatste hoofdstuk zal jaarlijks geactualiseerd worden. De uitkomsten van de monitoring en ontwikkelingen om ons heen 
vertalen we in jaarplannen. Per jaar maken we een jaarplan waarin we beschrijven welke doelen we hebben en op welke 
wijze we hieraan werken. Deze jaarplannen kunnen tussentijds worden bijgesteld indien nodig, ze hebben dan ook een 
‘levend karakter’.   
 

1.1 Functie van het schoolplan 
Dit schoolplan fungeert als: 

 basis voor de onderwijskundige beleidsplanning per schooljaar en de tweejaarlijkse  cyclus; 

 leidraad voor de richtinggevende ontwikkeling van onze school; 

 verantwoordingsdocument voor bevoegd gezag en landelijke overheid. 
 

1.2 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan 
Het schoolplan is opgesteld door de directie en managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie van de school en hebben inspraak 
gehad in de geformuleerde ambities voor deze schoolplanperiode. Het ontstaan van het schoolplan is een organisch proces 
geweest en de afgelopen jaren heeft dit vorm gekregen vanuit evaluaties, werkgroepen en stuurgroepen. Gaandeweg en 
aan het einde van ieder schooljaar, blikken we ook gezamenlijk terug: hebben we onze ambities in voldoende mate 
gerealiseerd? Waar nodig stellen we onze plannen bij. Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de drie 
beleidsterreinen, zoals beschreven in hoofdstuk twee. 
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2. Wettelijke opdracht & eigen Ambities 
Veel van ons beleid staat in afzonderlijke documenten beschreven. In dit hoofdstuk bieden we een inventarisatie van, én 
verwijzing naar deze documenten. Het voordeel van deze werkwijze is dat er geen verschillende teksten over eenzelfde 
onderwerp in omloop zijn en dat de documenten een zelfstandige status blijven houden. Vanzelfsprekend dragen wij zorg 
voor de periodieke evaluatie en mogelijke herziening van ons beleid. Het is dan ook heel goed mogelijk dat er binnen deze 
schoolplanperiode een beleidsdocument wijzigt op basis van nieuwe ontwikkelingen. Doordat wij in dit schoolplan werken 
met ‘linkjes’, heeft iedereen altijd toegang tot het meest actuele document.  
In dit document wordt regelmatig verwezen naar diverse beschikbare documenten. Deze stukken zijn te vinden op de 
website van de school, het IST (Internet schooldossier) van de inspectie of op te vragen bij de directie van de school. Achter 
elke kolom in cursief staat het jaar van actualisatie of vernieuwing. 
 

Onderwijskundig beleid 
Onderwerp & Documenten Verwijzing Vastgesteld/ 

Herzien op: 

1. Visie op leren en onderwijs 
a) Onze schoolgids is bedoeld voor ouders, 

verzorgers en leerlingen, en bevat informatie 
over de werkwijze en de resultaten van de 
school. 

b) De jaargids is een aanvulling op de schoolgids en 
bevat veel praktische informatie voor ouders. 

c) Vorig schoolplan geeft inzicht in de ontwikkeling 
van de afgelopen vijf jaar. 

d) Het schoolplan is met het team geëvalueerd. 
Hieruit zijn nieuwe doelen geformuleerd. 

e) In het jaarplan staan de concrete plannen van 
het schooljaar 2021-2022. 

f) De tevredenheidsonderzoeken geven richting 
aan onze verbeterpunten. 

g) Verslag van het audit bezoek d.d. november 
2019. 

h) Meest recente verslag van het inspectiebezoek. 
i) Alle documenten aangaande het werken met 

portfolio’s. 
j) Koersplan visie geeft sturing aan hoe er gewerkt 

wordt binnen de Gabriëlschool. 
k) Hoe gaan wij om met anderstaligen binnen onze 

school. 
l) Praktische gids voor startende ouders met 

kleuters 
m) Zelfevaluatiedocument welke samen met het 

team is opgesteld.  
n) Analyse naar aanleiding van de eindopbrengsten 

2019. 
o) Leerlijnen jonge kind. 
p) Concreet verbeterplan voor het schooljaar 2019-

2020. 

a) Schoolgids 2019-2020 
b) Jaargids 2020-2021 
c) Schoolplan 2020-2022 
d) Evaluatie op behaalde doelen 

schoolplan 2015-2019 
e) Jaarplan 2019-2020 
f) Tevredenheidsonderzoeken 2017-

2018 
g) Audit november 2019 
h) Inspectieonderzoek maart 2014  
i) Portfolio 

 Onderbouw 
 Middenbouw 
 Bovenbouw 
 Gesprekkencyclus 

j) Koersplan visie Gabriëlschool 
k) NOAT beleidsplan 
l) Onderbouwgids 
m) Zelfevaluatie 
n) Analyse groep 8 2019-2020 
o) Leer- en ontwikkellijnen jonge kind 
p) Verbeterplan 2019-2020 

jaarlijks 
jaarlijks 
1-6-2020 
4-11-2019 
 
4-11-2019 
10-09-2018 
14-11-2019 
 
 
 
6-11-2020 
6-11-2020 
6-11-2020 
 
22-11-2016 
25-09-2018  
29-10-2019 
14-10-2019 
 
6-11-2019 
01-09-2019 

2. Onderwijsaanbod  
a) Onze schoolgids is bedoeld voor ouders, 

verzorgers en leerlingen, en bevat informatie 
over de werkwijze en de resultaten van de 
school. 

b) Vorig schoolplan geeft inzicht in de ontwikkeling 
van de afgelopen vijf jaar. 

c) Visuele notatie van het verbeterplan. 
d) Praktisch werkboek verbeterplan. 
e) Hoe wordt er gewerkt onderbouw. 
f) Hoe wordt er gewerkt middenbouw. 
g) Hoe wordt er gewerkt bovenbouw. 
h) Handboek onderbouw. 
i) Beleidsstuk aangaande ons leesonderwijs. 
j) Hoe geven wij vorm aan wereldoriëntatie. 

a) Schoolgids 2020-2021 
b) Schoolplan 2020-2022 
c) Visual actieplan 2019-2020 
d) Hand-out actieplan 2019-2020 
e) Ritmisch weekplan onderbouw 
f) Ritmisch weekplan middenbouw 
g) Ritmisch weekplan bovenbouw 
h) Hoe werken wij in de onderbouw 
i) Leesbeleidsplan 
j) Wereldoriëntatie 
k) Routeplanner midden- en 

bovenbouw IPC 
l) Statuut leerlingenraad 

jaarlijks 
1-6-2020 
1-9-2019 
1-9-2019 
 
 
 
 
1-1-2020 

https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EQCc-ae0dyNMmFhT4NkPCgcBsCp_qYRT5dA4QwHfmuOYfA
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EW51ZTb5iDJCrSxaP3YKuvABU2Z6snA97l_Tcw1IocimwA
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EUHKmok8j4RIi0_1DtaABKQBWHwvoVzSQV--ROV4OHgwHQ
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EZJJ_5uV_gxHjq9ofSCgTPwBisZjRF442uUgW7RU7O3V3g
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EZJJ_5uV_gxHjq9ofSCgTPwBisZjRF442uUgW7RU7O3V3g
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EQfOgdkAzilDtYE0obIYazwBYcFhLeQtxO2dwbb8czRTMQ
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EeuvuI5j7ClEryXF-eJ-_isBimJe04tf2qTRnIITNJR9og
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EeuvuI5j7ClEryXF-eJ-_isBimJe04tf2qTRnIITNJR9og
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Directie/Schoolontwikkeling/EaIRbxygHkVPgEwdfid1gRsByP914lB6J8SSEcPt3Ro7mg
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Directie/Schoolontwikkeling/EaCQ5jkBgXlDjWqYlMNu6ToBTjQ5xp7Td2SUcsA7UXOkuQ
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EYfQylza2IlJk2-kvPgW8GcBhn1XK1n1nPl9ITh0pD_A7Q
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EaZxqkqd_1lMrQ6HTuEPJH0BxGmXfAA64cX5u4-EBKOefA
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EfWMNfMwCjJEt6BlysXrUxwB_8e01vP4mIZDR4tNm2MyeQ
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EbHpzZ2_DphPpJrOaO_KMaUB2fhLRIRVsz0WoPKJ8teXqg
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EZLvdztt5ldCkQ5qxt0OPDYBdjzSfcJyomEe7NVIdnTeyA
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EefhgCpSEH5BlmUZSYFyfnEB-Dtaadj9MJ3Dbupp3rYLjg
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EVZ3Kx4CEc1Fhk1WFWVonGcB-t56-7VRv26-_Pa1LZjyjw
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EYfO66xv3MdCp0mKndF0tWoB_NBWs-Bvp53Y6CAIV_4-Fw
https://skofvportaal.sharepoint.com/:w:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Directie/Schoolontwikkeling/EeKwGTMEmUZOiKtICFxtw2kBjgoCJR2aKAaKDwgp_ktRUg
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EXAwRIMnbFdKmF1GdsmP7ksBuEZV5fbc0gEQ_DceptcEkw
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/Ef0eLrAWfrtKr99gy-Fl5zQB53VAeggTI8z2rkdpD9CPlA
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EQCc-ae0dyNMmFhT4NkPCgcBsCp_qYRT5dA4QwHfmuOYfA
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EUHKmok8j4RIi0_1DtaABKQBWHwvoVzSQV--ROV4OHgwHQ
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/Ed5G6BjIKrNAkMck7tdJau8Brm6oveL1Hwa80WpRO7u7LA
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EWuPN2Je83ZNjvgBth4AK-0Bxt7y3I1w5N_mBTVQJS7hmg
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EdbG7NMc29VBpWs_ttcAzvMBcm-NqLxzbFG5fFB_GQIIKg
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EW0WjAuEP59InodJi4oLvnQBOaCjUmdb3-SyrrQyxNvXOw
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EWawEOATt1NMvo8xvqB__ewBiFPf0WmLZrTI0BzdU_4Ukg
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/ERspepMpPGZKssgA8Zk2-JkBxUTazNG7e_pfMpLnnQiC1g
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EZpB1AfSNTpHuCx3h0I6AwQBp_lxiwRK5DL7meNq0e_Fww
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EbmsFiohcN5GiI-dCdXaa6IBLac7afsfSa_BLA-DplkbCw
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EXf16LxE7y5OkO4oT-DMn4gBCWOUvZ9CM527tR8bv3EsIQ
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EXf16LxE7y5OkO4oT-DMn4gBCWOUvZ9CM527tR8bv3EsIQ
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/Ec_xEWBO33VEhf0YyG10-5QBPum0frVvqXCbpxp_5dWivA
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k) Kerndoelbeschrijving wereldoriëntatie. 
l) Statuten van de leerlingenraad. 

3. Pedagogisch-Didactisch handelen 
 
a) Onze schoolgids is bedoeld voor ouders, 

verzorgers en leerlingen, en bevat informatie 
over de werkwijze en de resultaten van de 
school. 

b) Vorig schoolplan geeft inzicht in de ontwikkeling 
van de afgelopen vijf jaar 

c) Werkwijze onderbouw. 
d) SKO kwaliteitskader ‘de basis op orde’ Dit 

kwaliteitskader geeft antwoord op de vraag hoe 
wij als SKO basiskwaliteit definiëren. Ieder 
kwaliteitsdoel kent een operationalisering; wat 
zien we dan op onze scholen? 

 

 
a) Schoolgids 2021-2022 
b) Schoolplan 2020-2022 
c) Regels en afspraken onderbouw 
d) SKO kwaliteitskader 'de basis op 

orde' 
 

 
9-7-2021 
1-6-2020 
 

4. Veiligheid 
a) We streven naar een leef- en leerklimaat waarin 

onze leerlingen en ons personeel zich veilig 
voelen en zich positief verbonden voelen met de 
school. Ons veiligheidsbeleid heeft als doel alle 
vormen van agressie, geweld, discriminatie, 
seksuele intimidatie en pesten binnen of in de 
directe omgeving van de school te voorkomen 
en daar waar zich incidenten voordoen adequate 
maatregelen te treffen. Daarnaast richt ons 
veiligheidsbeleid zich op het voorkomen van 
fysiek onveilige situaties. In het veiligheidsplan 
staan alle afspraken, regels en protocollen die 
wij nastreven voor onze leerlingen, het team en 
ouders.  

b) Regels en afspraken zijn van belang op school. 
We proberen daarbij de juiste balans tussen 
zinvol en waardevol vast te houden.  

c) Als school zijn we ons ervan bewust dat sociale 
media een onlosmakelijk onderdeel is van de 
huidige samenleving en leefomgeving van onze 
leerlingen, hun ouders en andere 
belanghebbenden. Tevens is het een handreiking 
waarin vermeld staat hoe wij op school met de 
verschillende elektronische 
communicatiemiddelen omgaan.   

d) Beschrijving van hoe wij omgaan met 
informatievoorziening rondom gescheiden 
ouders.  

e) Protocol in navolging van het beleid rondom 
gescheiden ouders.  

f) Wij willen bewust veilig omgaan met onze 
gegevens. Het beleidsstuk rondom AVG geeft 
ons kaders en richtlijnen.  

g) Met elkaar hebben we regels en afspraken 
gemaakt hoe wij omgaan met afwezigheid van 
kinderen rondom verzuim en verlof.  

h) Omgaan met rouw in de school vinden wij van 
belang indien van toepassing. 

i) Onder de Arbowetgeving valt ook dat we vooraf 
moeten nadenken over hoe we omgaan met 
periodes van extreme hitte of kou. 

j) Protocol rondom de verbeterde meldcode 
k) Beschrijving van ons schoolbeleid gericht op het 

aanpakken en tegengaan van pesten (Wet 
Veiligheid op school). 

 
a) Veiligheidsplan 
b) Regels en afspraken op school 
c) Mediawijsheidprotocol 
d) Protocol informatievoorziening 

gescheiden ouders 
e) School en scheiding 
f) AVG 
g) Afwezigheid kinderen 
h) Protocol rouw in de klas 

i) Tropenrooster 
j) Meldcode 
k) Taken kanjercoördinator 

 
1-9-2018 (2022) 
 
28-09-2018 (2022) 
19-09-2017 (2021) 
 
22-1-2020 (2021) 
22-1-2020 (2024) 
10-1-2018 (2022) 
19-12-2018 (2022) 
20-02-2017 (2021) 
22-09-2019 (2023) 
30-09-2019 (2024) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EQCc-ae0dyNMmFhT4NkPCgcBsCp_qYRT5dA4QwHfmuOYfA
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EUHKmok8j4RIi0_1DtaABKQBWHwvoVzSQV--ROV4OHgwHQ
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EckJAcxHW9dJp1MWyDY-ooUB0W-T5rN9OFkMA9d5BFU-pA
https://skofvportaal.sharepoint.com/sites/mop-40950-SKO/BestuurOrganisatie/SchoolplanSKOOverkoepelend/Paginas/default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fmop%2D40950%2DSKO%2FBestuurOrganisatie%2FSchoolplanSKOOverkoepelend%2FDocuments%2FSKO%20kwaliteitskader&FolderCTID=0x012000D86926D47369DD47B063AE2A79888B04&View=%7B1E5EB15E%2D6EA1%2D4C6F%2DAD86%2D09AB2EC344F1%7D
https://skofvportaal.sharepoint.com/sites/mop-40950-SKO/BestuurOrganisatie/SchoolplanSKOOverkoepelend/Paginas/default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fmop%2D40950%2DSKO%2FBestuurOrganisatie%2FSchoolplanSKOOverkoepelend%2FDocuments%2FSKO%20kwaliteitskader&FolderCTID=0x012000D86926D47369DD47B063AE2A79888B04&View=%7B1E5EB15E%2D6EA1%2D4C6F%2DAD86%2D09AB2EC344F1%7D
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EX1kgrgiGRxPh6MO5J8MWvEB42tkATiTPmX2PwhczREaew
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/ETOLlUqEMNpElTByjZ0z8boBYBhOhIDH6z68AJgAIOFAvQ
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EQpn_fvjmB5ArXrvbxmr-mUB-Th86YJp2JSQwuLe38cMYw
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EaGPrBThPlhNpsa7a1yH66wBDsMJFYt8qCOXEWLIuuWk2A
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EaGPrBThPlhNpsa7a1yH66wBDsMJFYt8qCOXEWLIuuWk2A
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EbAKa6RMPoZCgS3-1vnC0p0By_n83ww54Gj04o8j3_IBDw
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/ES5f24RMXZVDj1fJ1uosxlgB42JIwqnnupIuE3Am9uDzhg
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EcT4wNIHq8hBhaECUpliS9EB-ZSYoqiH-gPKIM7gkHbQZg
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EUDFzMtP0UhNoE-J2mLNUuUBBDxTggEnzc1Do2-H_Bds7g
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EUDFzMtP0UhNoE-J2mLNUuUBBDxTggEnzc1Do2-H_Bds7g
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EcUJHi1R3dlPhzjeHymK3i4Bt0i5-cOlL9VqPA_YOaJnCA
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EanY-VRcRBZJpLg4RcTPRnwB-Tx5afg5-Tc4iscdV5THxw
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/ESHTIyTCk3xLn8XZ2lWpvDgB5FyhXrJtsnLFbu7whWdJoA


 
 

6 
 

5. Extra ondersteuning  
a) Doel van de wet Passend Onderwijs is dat alle 

leerlingen, dus ook leerlingen die extra 
ondersteuning in de klas nodig hebben, een 
passende onderwijsplek krijgen. Welke 
ondersteuning onze school kan bieden, 
aanvullend op de al geboden 
basisondersteuning, staat beschreven in het 
schoolondersteuningsplan. 

b) Richtinggevend document waarbij de visie 
neergezet wordt met betrekking tot 
ondersteuning. 

c) Verbeterplan naar aanleiding van de 
eindopbrengsten 2019. 

d) Hoe wordt de ondersteuning in de onderbouw 
georganiseerd. 

e) Beleidsdocumenten hoe we omgaan met 
instroom. Zowel regulier instroom als kinderen 
met extra ondersteuning.  

f) Het PET geeft een weergave van hoe er 
Puttenbreed gewerkt wordt aan Passend 
onderwijs. 

g) Het hoogbegaafdheidsbeleid geeft een 
weergave van wat we wel en niet kunnen bieden 
met betrekking tot ons aanbod voor 
meerbegaafden. 

h) Spaans is een vast onderdeel van ons 
curriculum. De kader staan beschreven in dit 
stuk.  

i) Om de doorstroom van kleuters te stroomlijnen 
zijn er kaders opgesteld hoe wij omgaan met de 
overgangen tussen de groepen 0-1-2-3. 

j) Het onderwijsplan gaat een onderdeel zijn van 
het beredeneerde aanbod voor alle kinderen. 
Het geeft een beschrijving van hoe we 
vormgeven aan de HGW-cyclus. 

k) Het toetsprotocol geeft kaders aan hoe we 
omgaan met toetsen.  

 
a) Ondersteuningsprofiel 2018-2022 
b) Koersplan ondersteuning 2019-2020 
c) Verbeterplan 2019-2020 
d) Ondersteuningsplan en begeleiding 

in de onderbouwgroepen 
e) Instroombeleid 

Reguliere instroom 
f) PET (Puttens Expertiseteam) 
g) Hoogbegaafdheid 
h) Spaans 
i) Protocol overgang groep 0-1-2-3 
j) Onderwijsplan 2019-2020 (concept) 
k) Toetsprotocol 
 

 
1-9-2018 (2022) 
 
1-9-2019 
 
 
28-09-2018 (2022) 
 
 
6-9-2019 (2023) 
 
Actualisatie 2021 
 
1-9-2019 

 

Personeelsbeleid 
Onderwerp & Documenten Verwijzing Vastgesteld/ 

Herzien op: 

6. Bevoegdheden en bekwaamheden personeel  
a) Functieprofielen & Bekwaamheidseisen SKO 

beleidsdocument waarin de verschillende 
functieprofielen binnen onze organisatie staan 
beschreven. Per functiecategorie wordt 
inzichtelijk gemaakt welke specifieke 
bekwaamheidseisen geldend zijn.  

b) Professionalisering & Scholingsbeleid 
Als SKO zien wij de scholing als essentieel in het 
kader van goed personeelsbeleid, 
kwaliteitsbevordering en duurzame 
inzetbaarheid. Onze beleidsuitgangspunten 
staan in dit document beschreven. 

c) Verantwoording van het aantal uren voor 
kinderen en personeel. 

d) Organisatieoverzicht van de organisatie 
Gabriëlschool. 

e) Hoe wordt er gewerkt binnen de school. 
f) Borgingsdocument hoe we werken op school. 
g) Beleidsstuk hoe we omgaan met vrijwilligers. 

 
a) SKO functieprofielen & 

Bekwaamheidseisen 
b) Professionalisering & Scholingsbeleid 
c) Urenverantwoording 2021-2022 
d) Organogram Gabriëlschool 
e) Overlegstructuren 
f) Interne schoolgids 2020-2021 
g) Vrijwilligersbeleid 
h) Vervaningsprotocol 
i) Werkverdelingsplan 
j) Werkdrukgelden 
k) Bekwaamheidsdossier 
 

 
Mei 2020 
 
jaarlijks 
jaarlijks 
 
 
1-9-2019 (jaarlijks) 
28-09-2018 (2022) 
30-01-2019 (2023) 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Actualisatie 2021 

https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/Ed8UltkIHDpPvS4U2-Y6rfkBMWfXr1AWySBH4cnTu67IIA
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EXKWhU-2wvtIsVtHzQAfKYcB2cO1BYFTFgaSfXbpaGRtBQ
https://skofvportaal.sharepoint.com/:w:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Directie/Schoolontwikkeling/ERN4i7IDdLVIpM0xtNaVNk4BMUW1xNOYmGLZnUtAwYi0xg
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EZaOw3j2ynBMqNNO_uJ2iI0BL6oPkKFMmyH0NN6Yd6tZlQ
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EZaOw3j2ynBMqNNO_uJ2iI0BL6oPkKFMmyH0NN6Yd6tZlQ
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EQpYIYCbOFxCk1lsAuJzsxQBftC7qpyPJNrPhqKbvAJrZg
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EaDv41PRUp5CsZ9N34CYJ8MBBCyqnKf6OuV3-8EDbCIPCg
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EZBFUdUcIcJMvVxOQHqE3d0BP3ipvDt5E2s7ivK46djjXg
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EZBFUdUcIcJMvVxOQHqE3d0BP3ipvDt5E2s7ivK46djjXg
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EZSliF_akydCq3IBbSswKzUBb8oeMJ0S2p2XzW6_SLS1mQ
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EeMSMMPWuUlIp64Pe4AiMNkBq_e9c8Kn07z-w28b15Pi9w?e=RTkJ2R
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EV6hO-HQ1OVLvFrL1k2-7A4BV1vSpgE2D4WJM0gSMgTMEg
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/ERi-RWz2DZ1GhrNEZDSCiqUBeDF08tIU_oq5WgsAJExkTg
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EY_juFEKh_ZGkCxJbLKvrDsBkZxleg83g7XAqQrR4wFUCQ
https://skofvportaal.sharepoint.com/sites/mop-40950-SKO/BestuurOrganisatie/SchoolplanSKOOverkoepelend/Paginas/default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fmop%2D40950%2DSKO%2FBestuurOrganisatie%2FSchoolplanSKOOverkoepelend%2FDocuments%2FFunctieprofielen%20%26%20Bekwaamheidseisen&FolderCTID=0x012000D86926D47369DD47B063AE2A79888B04&View=%7B1E5EB15E%2D6EA1%2D4C6F%2DAD86%2D09AB2EC344F1%7D
https://skofvportaal.sharepoint.com/sites/mop-40950-SKO/BestuurOrganisatie/SchoolplanSKOOverkoepelend/Paginas/default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fmop%2D40950%2DSKO%2FBestuurOrganisatie%2FSchoolplanSKOOverkoepelend%2FDocuments%2FFunctieprofielen%20%26%20Bekwaamheidseisen&FolderCTID=0x012000D86926D47369DD47B063AE2A79888B04&View=%7B1E5EB15E%2D6EA1%2D4C6F%2DAD86%2D09AB2EC344F1%7D
https://skofvportaal.sharepoint.com/sites/mop-40950-SKO/BestuurOrganisatie/SchoolplanSKOOverkoepelend/Paginas/default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fmop%2D40950%2DSKO%2FBestuurOrganisatie%2FSchoolplanSKOOverkoepelend%2FDocuments%2FScholingsbeleid&FolderCTID=0x012000D86926D47369DD47B063AE2A79888B04&View=%7B1E5EB15E%2D6EA1%2D4C6F%2DAD86%2D09AB2EC344F1%7D
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EQskyiTaSwpFrzRIGtoGy2YB7fKilDG7kyXEuHMPUZQfaA
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EbZIWBN4IdJDg2bt23NQPckBPpLJQHxvwOcePZ9CD_ZPKQ
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EX7jU3tkJZpNgARRn17olAYBnCV2SOc-l8vdIH2cMoAYHQ
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EYYTa6gj51BJpzmJYPw1d9cBoEaGyIHsf2jwXUgA0TIDeQ
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/ET1z0cMBxEBGuyW7lawn_PABfGCOr7yZr3ji9-ndDHgkbA?e=VTmg1T
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EZK4qMbHMwtGi6Y5cZ5sfiIB_I_1oUT-gcGyXz61i8yL0w
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EWGOb2cqi59BmcnHpsZyRbUBW3l3SVTlU_F4m6pLmFuAmQ?e=9iGfEf
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EWGOb2cqi59BmcnHpsZyRbUBW3l3SVTlU_F4m6pLmFuAmQ
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EVFH9tlwpfZJrrDkQqVbq_gB4xk6srw16WAGwlpCdcoeXg
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h) Hoe en op welke manier worden collega’s 
vervangen. 

i) Hoe wordt het werk verdeeld onder het 
personeel. 

j) Hoe worden de werkdrukgelden ingezet. 
k) Format betreffende het aan te leggen 

bekwaamheidsdossier.  
 

7. Artikel 30: Document inzake evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen in de 
schoolleiding  

a) Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in 
de schoolleiding. De SKO stelt ten behoeve van 
de directies van zijn scholen, indien aan het 
totaal van die scholen van een 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in de 
functie van directeur onderscheidenlijk adjunct-
directeur sprake is, eenmaal in de 4 jaar een 
document inzake evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen in de 
schoolleiding vast. 

  

 
 
 
 
a) Niet van toepassing, zie jaarlijks 

bestuursverslag voor de actuele 
cijfers (kopje ‘verantwoording’)   

 
 
 
 
Jaarlijks 

8. Maatregelen m.b.t.  personeel t.a.v. 
ontwikkeling onderwijskundig beleid en 
pedagogisch/didactisch handelen 

a) Scholingsplan op schoolniveau: individuele 
personen en team. Alle scholingsactiviteiten van 
teamleden en de directeur worden opgenomen 
in een scholingsplan. Het scholingsplan wordt 
jaarlijks door de directeur opgesteld en wordt 
aangeboden aan het CvB. De verschillende 
scholingsplannen op schoolniveau worden 
vertaald naar een overkoepelend 
scholingsaanbod in de Akke&Demi. 

b) Nieuwe leerkrachten worden binnen de school 
extra begeleid en krijgen een andere 
gesprekcyclus dan reguliere leerkrachten. 

c) Een vervolg op de gesprekkencyclus is de 
begeleiding van de eerste drie jaar. 

d) Reguliere leerkrachten werken voortdurend aan 
hun eigen ontwikkeling. Dit beleidsstuk geeft 
richting aan de gesprekkencyclus. 

e) Format welke gebruikt kan worden door 
leerkrachten.  

 
a) Scholingsplan 
b) Gesprekkencyclus nieuwe 

leerkrachten 
c) Begeleiding nieuwe 

leerkrachten 
d) Gesprekkencyclus 
e) Persoonlijk ontwikkelingsplan 

medewerkers 

 
Jaarlijks  
21-08-2018 (2022) 
 
21-08-2018 (2022) 
 
9-9-2019 (2023) 
9-9-2019 (2023) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Overig 
Onderwerp Documenten  Vastgesteld op: 

Herzien op: 

9. Beleid materiele of financiële bijdragen 
 

a) Beleid materiële of financiële bijdragen 
(sponsorbeleid). Het onderwijs aan Nederlandse 
basisscholen wordt bekostigd door de overheid. 
Daarnaast hebben scholen, binnen marges, de 
vrijheid andere financiële bronnen aan te boren. 
Een mogelijkheid is sponsoring. De wet op het 
primair onderwijs vraagt scholen zich in de 
schoolgids te verantwoorden over het beleid dat 
zij hanteren met betrekking tot sponsoring. 
Bovendien zijn met het Convenant ‘Scholen voor 
primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ 
aanvullende afspraken gemaakt over 

 
 

a) SKO beleid materiële of financiële 
bijdragen (sponsoring) 

b) Schoolgids 2019-2020 
c) Sponsorbeleidsplan 
d) Laptop gebruik 

 
 
Mei 2020 
 
Jaarlijks 

https://skofv.nl/publicaties/
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EeqAyjFkvpZOpG2sKpMGfY0BnK6ikEblHD3W7QYxWlfGSg
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EeMSMMPWuUlIp64Pe4AiMNkBq_e9c8Kn07z-w28b15Pi9w?e=RTkJ2R
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EeMSMMPWuUlIp64Pe4AiMNkBq_e9c8Kn07z-w28b15Pi9w?e=RTkJ2R
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EchFAH1daU1NiOokkZstwaoB_4D6BzExNHlNCCFIDk8_sA
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EchFAH1daU1NiOokkZstwaoB_4D6BzExNHlNCCFIDk8_sA
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EUu_JvVA-plEspNQlC61HmMBJEl7QwT8m6ZZ40D0EiE8bw
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/ES2TlcjvsTFLvEpwOiuQJdsBixrkSbo2cZ2oboZq7qDEog
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/ES2TlcjvsTFLvEpwOiuQJdsBixrkSbo2cZ2oboZq7qDEog
https://skofvportaal.sharepoint.com/sites/mop-40950-SKO/BestuurOrganisatie/SchoolplanSKOOverkoepelend/Paginas/default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fmop%2D40950%2DSKO%2FBestuurOrganisatie%2FSchoolplanSKOOverkoepelend%2FDocuments%2FBeleid%20materi%C3%ABle%20of%20financi%C3%ABle%20bijdragen%20%28sponsoring%29&FolderCTID=0x012000D86926D47369DD47B063AE2A79888B04&View=%7B1E5EB15E%2D6EA1%2D4C6F%2DAD86%2D09AB2EC344F1%7D
https://skofvportaal.sharepoint.com/sites/mop-40950-SKO/BestuurOrganisatie/SchoolplanSKOOverkoepelend/Paginas/default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fmop%2D40950%2DSKO%2FBestuurOrganisatie%2FSchoolplanSKOOverkoepelend%2FDocuments%2FBeleid%20materi%C3%ABle%20of%20financi%C3%ABle%20bijdragen%20%28sponsoring%29&FolderCTID=0x012000D86926D47369DD47B063AE2A79888B04&View=%7B1E5EB15E%2D6EA1%2D4C6F%2DAD86%2D09AB2EC344F1%7D
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EQCc-ae0dyNMmFhT4NkPCgcBsCp_qYRT5dA4QwHfmuOYfA
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/EUHKmok8j4RIi0_1DtaABKQBWHwvoVzSQV--ROV4OHgwHQ
https://skofvportaal.sharepoint.com/:b:/s/mop-06QC00-Gabrielschool/Schoolbeleidenprotocollen/Protocollen/Ec7VyJB0PqdLiaAauXoDMN0BWLIa5GSIhkMbhwXerBdSWA?e=rhJLgl
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verantwoorde omgang met sponsoring. Deze 
beleidsnotitie geeft antwoord op het geldende 
beleid rondom materiele of financiële bijdragen 
(sponsorbeleid) voor alle SKO-scholen. 

b) Onze schoolgids is bedoeld voor ouders, 
verzorgers en leerlingen, en bevat informatie 
over de werkwijze en de resultaten van de 
school. 

c) Het sponsorbeleidsplan is opgesteld naar 
aanleiding van kaders door de SKO en bepalen 
hoe  we omgaan met sponsoring. 

d) Leerkrachten moeten overal en altijd kunnen 
werken. Om flexibel te kunnen zijn werken 
leerkrachten op laptops van school.  
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3. Kwaliteitszorg 
 

3.1 Kwaliteitsbewustzijn  
Als school beschikken we over heel veel data die ons iets vertellen over onze kwaliteit. Hierbij kan onderscheid worden 
gemaakt tussen kwantitatieve (meetbaar) en kwalitatieve gegevens (merkbaar). Kwantitatieve gegevens zijn bijvoorbeeld 
toetsresultaten, tevredenheidsscores en verzuimpercentages. Bij kwalitatieve gegevens kan onderscheid worden gemaakt 
tussen bewust verzamelde gegevens (bevindingen inspectiebezoek, eigen audits, geplande lesobservatie of formele 
overlegsituaties) en informeel verkregen informatie (leraren die elkaar aanspreken bij signalen, elkaar om raad vragen, 
informele gesprekken met medewerkers of ouders, etc). Uiteindelijk gaat het om de balans tussen deze kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens en de professionele interpretatie. Dit leidt tot beter zicht op het wel/niet behalen van gestelde 
doelen én het komen tot onderbouwde keuzes en prioriteiten t.a.v. onze schoolontwikkeling.  
Monitoring van de inhoud, de aanpak en de resultaten van ons onderwijs biedt ons de gelegenheid om te reflecteren op 
onderwijskundige processen en condities in de school. In de kwaliteitskalender hebben we beschreven in welke cyclus we 
onze doelen monitoren, welke instrumenten we hiervoor inzetten en wie hierbij betrokken zijn (zie paragraaf 3.2). Dit stelt 
ons in staat om de goede dingen te blijven doen en daar waar nodig op zoek te gaan naar verdere versterking of 
ontwikkeling van ons onderwijs.  
 
Wanneer wij als school doelgericht werken aan de versterking of verdere ontwikkeling van ons onderwijs, dan doen we dit 
op basis van de volgende principes: 
 

1. Werken met een plan (plan) 
Hierbij stellen we doelen en plannen we onze activiteiten. Vragen die hierbij een rol spelen zijn: Wat is de 
uitgangssituatie, wat is de samenhang met andere doelstellingen, wat moet worden bereikt, op welke manier willen we 
onze doelen gaan bereiken, Wat zijn de concrete acties, wie zijn bij de uitvoering betrokken, welke middelen worden 
ingezet? 

2. Uitvoeren van de geplande activiteiten (do) 
Verschillende mensen zijn deelverantwoordelijk voor het plan, iedereen ziet toe op de uitvoer van de verschillende 
geplande activiteiten.  

3. Nagaan in hoeverre de afgesproken doelen zijn gerealiseerd (check) 
Tussentijds wordt op verschillende momenten nagegaan of de geplande activiteiten en doelen zijn gerealiseerd: Welke 
voortgang wordt gemeten, hoe wordt de voortgang bewaakt? 

4. Analyse van afwijkingen en aanpassing van het proces (act) 
Mogelijk blijkt dat de voortgang afwijkt van de planning, dit kan leiden tot aanpassing van het proces. Hierbij gaat het 
om de analyse van de gegevens en de daaruit te trekken leerervaring; wat moet anders en waar worden maatregelen 
genomen? 

De basis van deze aanpak is gebaseerd op zogenaamde PDCA-Cyclus. Deze cyclus geeft het principe weer van continue 
ontwikkeling en wordt gevormd door de facetten Plan-Do-Check-Act. Het cyclische karakter hiervan garandeert dat de 
organisatieontwikkeling continu onder de aandacht is. Deze aanpak hebben we vertaald naar de leidende elementen in ons 
jaarplan. Ons jaarplan brengt op een systematische wijze in beeld welke doelen we voor ogen hebben, hoe we hier aan 
werken en hoe we de ontwikkeling monitoren en eventueel bijstellen.  
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3.2 Kwaliteitskalender 
 
De kwaliteitskalender helpt ons om op een systematische en cyclische wijze gegevens op te halen en hierop te reflecteren. Deze kwaliteitskalender gebruiken we als ‘spoorboekje’ voor onze 
evaluaties. Ieder ontwikkel- of verbeterproces begint met meten: de uitgangssituatie moet duidelijk zijn om eventuele ontwikkelingen en verbeteringen vast te kunnen stellen. Dit vraagt van 
ons de we regelmatig onderzoeken, dit met behulp van adequate instrumenten. In onderstaande kwaliteitskalender staat gepland wanneer we onze doelen evalueren, op welke manier en wie 
hier bij betrokken zijn (intern en extern). Dit draagt bij aan ons eigen kwaliteitsbewustzijn en hier het gesprek over te voeren. Kern van deze werkwijze is dat elke professional in onze school, 
op deze manier in staat is om te reflecteren op zijn/haar eigen werkwijze en de gemeenschappelijke kwaliteit van het onderwijs. De handelingen van ieder individu vormen namelijk een eigen 
deelproces van het hoger gelegen, gemeenschappelijke proces. Als school stimuleren we een open cultuur waarin leraren een onderzoekende houding hebben, intrinsiek nieuwsgierig zijn 
naar de resultaten van hun handelen, er op gericht zijn zichzelf te ontwikkelen en het onderwijs te verbeteren, betrokken zijn op de leerlingen, met elkaar samenwerken, elkaar om advies 
vragen en elkaar aanspreken. De leerkracht doet ertoe! 
 

Onderstaande kwaliteitskalender is opgesteld op basis van de in het directieberaad vastgestelde basis set ‘SKO kwaliteitsdoelen’. Deze kwaliteitskalender wordt binnen de proeftuin nog 
verder vervolmaakt richting een sturingscyclus en een implementatieplan. Na de zomervakantie zullen we jullie hier verder over informeren. Dit kan betekenen dat er in de 
timing/uitvoering nog wat afgeweken kan worden t.a.v. onderstaand overzicht. Wel biedt dit een inventarisatie van de verschillende evaluatiemomenten binnen een schooljaar. 
Mogelijk heb je als school aanvullende school specifieke evaluatiemomenten. Denk bijvoorbeeld aan portfoliogesprekken, een klankbordgroep van ouders, of dergelijke. Deze 
evaluatiemomenten kan je toevoegen aan onderstaande kalender.  
Met betrekking tot de laatste kolom, vul per kwaliteitsdoel aan wie er intern betrokken is bij de evaluatie, reflectie en mogelijk nodige actie.  

 

Maand Kwaliteitsdoel Meetbaar of merkbaar Instrument Monitoring Wie bij betrokken? 
Intern en extern 

Augustus De schoolleiding opereert transparant 
en integer, de school communiceert 
open en toegankelijk 

De website van de school is ‘up to date’ 
en relevante documenten zijn makkelijk 
terug te vinden 

Website Interne monitoring en 
bestuurlijke steekproef 

Bestuurssecretaris 
Directeur, administratief 
medewerker 

September-
Oktober 

De leerlingen worden pedagogisch 
ondersteund en uitgedaagd 
 
 
De school realiseert voldoende 
onderwijstijd 
 
 
De leerkrachten hebben goed zicht op 
de ontwikkeling van de leerlingen 
 
 
 
 
De medewerkers zijn startbekwaam, 
basisbekwaam of vakbekwaam 

Min. 75% van de leerkrachten draagt bij 
aan een veilig, ondersteunend en 
stimulerend pedagogisch klimaat. 
 
Min. 75% van de leerkrachten richt de 
onderwijstijd doelmatig en effectief in. 
 
Min. 75% van de leerkrachten laten 
tijdens hun lessen zien dat hun 
didactisch handelen is afgestemd op de 
specifieke onderwijsbehoefte van 
leerlingen 
 
 
Iedere medewerker heeft bekwaamheid 
die past bij haar/zijn ontwikkeling 

Zelfevaluatie a.d.h.v. SKO 
observatie instrument 
 
 
Zelfevaluatie a.d.h.v. SKO 
observatie instrument 
 
Zelfevaluatie a.d.h.v. SKO 
observatie instrument 
 
 
 
 
 
Bekwaamheidsdossiers & 
scholingsplan 

Teamfoto 
 
 
 
Teamfoto 
 
 
 
Teamfoto 
 
 
 
 
 
Digitaal personeelsdossier 
 
 

Managementteam/IB 
Adviseur 
onderwijskwaliteit 
 
Managementteam/IB 
Adviseur 
onderwijskwaliteit 
 
Managementteam/IB 
Adviseur 
onderwijskwaliteit 
 
 
 
Directeur 
Adviseur HRM 
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De medewerkers ontwikkelen zich 
voortdurend in hun vak 

November De schoolleiding zorgt voor goed 
kwaliteitsbeleid van het onderwijs 
 
 

De school hanteert een cyclisch en 
doelgericht stelsel van kwaliteitszorg. 
Dit stelsel is herkenbaar binnen het 
schoolplan 

Collegiale consultatie lokaal 
beraad: Tussenevaluatie jaarplan 
 

Voorzitter lokaal beraad 
 
 
 
 
 

Directeur 
Adviseur 
onderwijskwaliteit 
 

December      

Januari      

Februari De leerlingen leren voldoende 
 
 
 
 
 
De leerlingen krijgen goed les 
 
 
 
 
 
 
De leerkrachten hebben goed zicht op 
de ontwikkeling van de leerlingen 
 

Voldoende leerlingen halen 
referentieniveaus 1F en 2F/1S 
De Tussenopbrengsten voldoen voor de 
verschillende vakken aan de SKO/school 
specifieke doelen 
 
Min. 75% van de leerkrachten laten 
lessen zien die zich kenmerken door 
hun: goede structuur, duidelijke uitleg, 
differentiatie en betrokken leerlingen 
 
 
 
Min. 75% van de leerkrachten laten 
tijdens hun lessen zien dat hun 
didactisch handelen is afgestemd op de 
specifieke onderwijsbehoefte van 
leerlingen 

LOVS, Parnassys  
 
 
 
 
 
Zelfevaluatie a.d.h.v. SKO 
observatie instrument 
 
 
 
 
 
Zelfevaluatie a.d.h.v. SKO 
observatie instrument 
 
 
 

Trendanalyse M-toets op 
schoolniveau, groepsniveau en 
vaardigheidsgroei groep en 
leerlingen 
Referentieniveaus 6,7 & 8 
 
Teamfoto 
 
 
 
 
 
 
Teamfoto 

Managementteam/IB 
Adviseur 
Onderwijskwaliteit 
 
 
 
Managementteam/IB 
Adviseur 
Onderwijskwaliteit 
 
 
 
 
Managementteam/IB 
Adviseur 
Onderwijskwaliteit 

Maart  De leerlingen leren voldoende 
 
 
 
 
 
 
De schoolleiding zorgt voor goed 
kwaliteitsbeleid van het onderwijs 

Voldoende leerlingen halen 
referentieniveaus 1F en 2F/1S 
De Tussenopbrengsten voldoen voor de 
verschillende vakken aan de SKO/school 
specifieke doelen 
 
 
De school hanteert een cyclisch en 
doelgericht stelsel van kwaliteitszorg. 
Dit stelsel is herkenbaar binnen het 
schoolplan 

LOVS, Parnassys 
 
 
 
 
 
 
Collegiale consultatie lokaal 
beraad: evaluatie jaarplan & 
vooruitblik 

reflectiegesprekken opbrengsten 
& onderwijsleerproces  
 
 
 
 
 
Voorzitter lokaal beraad 

Managementteam/IB 
Adviseur 
Onderwijskwaliteit 
 
 
 
 
Directeur 
Adviseur 
Onderwijskwaliteit 
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April De leerlingen en personeelsleden 
voelen zich veilig  
 
 
De medewerkers, leerlingen en ouders 
zijn tevreden over de school.  
 
 
De partners zijn tevreden over de 
samenwerking 
 
 
 
De medewerkers zijn startbekwaam, 
basisbekwaam of vakbekwaam 
De medewerkers ontwikkelen zich 
voortdurend in hun vak 

Leerlingen en personeelsleden geven 
aan zich veilig te voelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedere medewerker heeft bekwaamheid 
die past bij haar/zijn ontwikkeling 
 

Veiligheidsmeting leerlingen groep 
6,7,8 & Panelgesprek 
leerlingen(raad) 
 
1x per 2 jaar LTO, MTO & OTO 
1x per 4 jaar RI&E 
 
 
1x per 2 jaar peiling 
‘samenwerking’ onder relevante 
partners 
 
 
Bekwaamheidsdossiers & 
scholingsplan 

Analyse van de uitkomsten 
‘veiligheidsmeting’, incl. reflectie 
panelgesprek  
 
School-en bestuursrapport 
 
 
 
School-en bestuursrapport 
 
Verslaglegging op schoolniveau 
 
 
Digitaal personeelsdossier 
 

Directeur 
SKO orthopedagoog  
 
 
Directeur 
SKO orthopedagoog & 
HRM 
 
HRM & externe 
kerndeskundige 
 
 
 
Directeur 
Adviseur HRM 

Mei De schoolleiding opereert transparant 
en integer, de school communiceert 
open en toegankelijk 
 
De school realiseert voldoende 
onderwijstijd 

De schoolgids voldoet aan de SKO-
kwaliteitsnormen. 
 
 
100% van de leerlingen krijgt gedurende 
8 jaar minimaal 7520 uur les 

Collegiale consultatie/check 
schoolgids in lokaal beraad 
 
 
SKO Rekenmodel onderwijstijd 

Voorzitter lokaal beraad 
 
 
 
Verantwoording onderwijstijd 

Bestuurssecretaris 
 
 
 
Directeur 
Bestuurssecretaris 

Juni De leerlingen leren voldoende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De financiële middelen worden volledig 
benut en doelmatig ingezet, de school is 
financieel gezond 
 
De schoolleiding zorgt voor goed 
kwaliteitsbeleid van het onderwijs 

Voldoende leerlingen halen 
referentieniveaus 1F en 2F/1S 
De Tussenopbrengsten voldoen voor de 
verschillende vakken aan de SKO/school 
specifieke doelen 
 
 
 
 
 
De school hanteert een beleidsrijke 
begroting en er doen zich geen 
financiële risico’s voor 
 
De school hanteert een cyclisch en 
doelgericht stelsel van kwaliteitszorg. 
Dit stelsel is herkenbaar binnen het 
schoolplan 

LOVS, Parnassys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begrotingsapp 
 
 
 
Schoolplan/tussentijdse evaluatie 
plaatsen op Sharepoint 
 

Trendanalyse E-toets op 
schoolniveau, groepsniveau en 
vaardigheidsgroei groep en 
leerlingen  
Reflectie op eindtoets, kloppen 
opbrengsten met verwachting 
o.b.v. aanloop referentieniveaus 
6,7,8   
 
 
Begrotingsgesprek 
 
 
 
SharePoint Schoolontwikkeling 
 

 
Managementteam/IB 
Adviseur 
Onderwijskwaliteit 
 
 
 
 
 
 
Directeur 
Controller 
 
 
Directeur 
Bestuurssecretaris 
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Juli      

Continue De leerlingen en personeelsleden 
voelen zich veilig  
 
 
De school realiseert voldoende 
onderwijstijd 
 

Incidenten worden conform het 
veiligheidsbeleid geregistreerd en 
geëvalueerd. Het totaal aantal 
incidenten is toelaatbaar. 
 
Verzuim wordt systematisch 
geregistreerd 

Incidentenregistratie 
 
 
 
 
Verzuimregistratie 

Notities/Groepskaart in 
Parnassys 
 
 
 
Notities/Groepskaart in 
Parnassys 

Managementteam/IB 
SKO orthopedagoog 
 
 
 
Directeur 
Leerplichtambtenaar. 
bestuurssecretaris 

Te plannen Het schoolgebouw is aantrekkelijk en 
wordt functioneel gebruikt  
 
De schoolleiding zorgt voor goed 
kwaliteitsbeleid van het onderwijs en 
een professionele kwaliteitscultuur 

De inrichting van de school sluit aan op 
de onderwijsvisie 
 
De school heeft ‘de basis op orde’ 

Schoolbezoek door CvB 
 
 
1 x per 2 jaar Themaonderzoek 
1 x per 2 jaar integraal                
kwaliteitsonderzoek  
 

 
 
 
Auditrapport 

Managementteam/IB 
CvB 
 
Managementteam/IB 
Onderzoeksteam school & 
Auditor 
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4. Jaarplannen 2021-2023 
Vanuit de beoogde doelen (Hoofdstuk 2) en de resultaten van evaluaties (Hoofdstuk 3) hebben wij onze ontwikkeldoelen 
vastgesteld. Deze ontwikkeldoelen vormen het onderwerp van ons jaarplan. Per onderwerp hebben we systematisch in 
beeld gebracht waar we als school aan werken, hoe we dat doen, wanneer we tevreden zijn en op welke manier we dit 
evalueren en uiteindelijk borgen. Deze plannen zijn ‘levende werkdocumenten’. Zij geven ons houvast en richting. We 
evalueren de plannen tussentijds en zullen ze jaarlijks actualiseren. Het jaarplan is onderverdeeld in zeven domeinen.  
Onderstaand vindt u onze jaarplannen voor de komende periode. Het jaarplan is opgedeeld in  het schooljaar 2020-2021 
(Hoofdstuk 4) en schooljaar 2021-2022 (Hoofdstuk 5). In het schooljaar 2020-2021 zijn kinderen gedurende langere tijd 
thuis komen te zitten vanwege de maatregelen  rondom Corona. Daarnaast heeft Corona invloed gehad op de 
schoolontwikkeling. Het jaarplan bestaat uit een drietal thema’s, namelijk ‘Zicht op ontwikkeling’, eigenaarschap van 
leerkrachten en ontwikkeling schoolplein locatie Bijstergoed. Daarnaast verwijzen wij u graag naar het bestedingsplan NPO.  
 
Jaarplan 2022 – 2023 
Het jaarplan 2022-2023 staat ook in het teken van de NPO gelden. Diverse thema’s zijn doorgeschoven doordat ze niet 
uitvoerbaar bleken. Ook hebben we door middel van een schoolscan zicht gekregen op eventuele achterstanden. Graag 
verwijzen wij u naar het bestedingsplan NPO voor de schoolscan.  
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4.1 Zicht op ontwikkeling 
Uitgangssituatie 
Waarom gaan we 
het ontwikkelen / 
verbeteren? 

Naar aanleiding van de audit is er geconstateerd dat er nog te weinig sprake is van 
cyclisch denk- en werkdiscipline bij de analyse van de resultaten en het scherp in 
beeld brengen van de onderwijsbehoeften van de kinderen. Kinderen worden op tijd 
gesignaleerd, maar het noteren van zaken en hierin afstemming zoeken is nog 
onvoldoende ontwikkeld. Of dat er bij de afronding van tussendoelen geen specifieke 
vervolgdoelen en acties zijn geformuleerd.  
Leerkrachten kunnen zich beter bekwamen in het optimaal aansluiten bij het 
drijfvermogen van de kinderen. Ook is er een directe relatie om meer aandacht te 
krijgen voor complexere vaardigheden zoals aandacht voor strategieën voor denken 
en leren en voor procesgerichte interactie en feedback (inzichtelijk leren of leren 
leren) en voor gerichte afstemming van de lessen op de vakinhoudelijke 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ofwel: Beter aansluiten bij het niveau van de 
kinderen, werken vanuit leerdoelen en de methode durven loslaten.  

Doelen 
Waar willen we op 
uitkomen? 

 Het doel is om meer vooraan in het proces te komen, waardoor de werkwijze 
meer curatief wordt en achterstanden eerder op de juiste manier kunnen 
worden aangepakt. Leerkrachten volgen kinderen beter door het gebruik van 
toetsen en observaties en zetten indien nodig een stapje terug. Ze sluiten 
daarbij beter aan bij het drijfvermogen van de kinderen.  

 Er is een betere afstemming in de kleuterbouw van de leerstof tussen groep 
1 en 2.  

 De groepskaarten en de leerlingkaarten in ParnasSys, het verslag van de 
besprekingen en het logboek in de groepsadministratie (kort-dagelijkse 
cyclus) bevat goede informatie om zicht te hebben en te houden op de 
ontwikkeling van het kind. 

 De analyses van gemaakte toetsen bevatten informatie over doelen, 
referentieniveaus, resultaten en reflectie op het aanbod en het pedagogisch 
en didactisch handelen.  Er zijn groepsplannen met een meer uitgewerkte 
afstemming van het aanbod op referentieniveaus en het didactisch handelen 
op niveauverschillen tussen de leerlingen. 

 Leerkrachten worden versterkt in het opbrengstgericht werken. Er zijn 
procedures vastgelegd rondom het werken in de korte middellange en 
langdurende cyclus. 

 Leerkrachten in de bovenbouw formuleren doelen gericht op de 
referentieniveaus. 

 Er is een duidelijke jaarkalender gericht HGW. (groepsgesprekken, 
groepsbezoeken, toetsen, groep/leerling analyses, opbrengstbesprekingen, 
HGPD) om zicht op ontwikkeling en didactisch handelen te versterken. 

 Beschrijven en borgen van de zorgcyclus/zorgstructuur in een kwaliteitskaart 
“Zicht op ontwikkeling” (ondersteuningsniveaus, afspraken, routes, taken). 

 Het ondersteuningsplan is geactualiseerd. 

 Onderwijsplan is geschreven schrijven voor de vakgebieden (begrijpend) 
lezen, spelling en rekenen n.a.v. de plannen die al ontwikkeld zijn. De 
schoolafspraken – aanbod – didactisch handelen zijn hierin verwerkt. Voor 
alle teamleden is het “Zo werken wij op de Gabriëlschool” helder. 

 Werkwijze van de middellange zorgcylus beschrijven en implementeren 
gekoppeld aan het rekentraject (gebruik maken van blokplanning). 

 Aanscherpen van de lange zorgcylcus analyses n.a.v. cito afnames (analyses, 
conclusie, hypotheses, doelen en interventies op groep- en leerlingniveau). 

 Vervolgstap met het werken met ParnasSys leerlijnen in de onderbouw 
m.b.v. inzet externe expertise ParnasSys en komen tot een werkwijze “zo 
werken wij met ParnasSys leerlijnen in groep 1-2 

 

Prestatie 
indicatoren/ 
succescriteria 

Tijdens de observaties: 

 Wordt er beter gekeken naar het drijfvermogen van kinderen(lange- 
middellange- korte cyclus).  
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 Laten leerkrachten kinderen meer samenvatten en vragen stellen. 

 Besteden leerkrachten structureel aandacht aan het leren-leren.  

 In de onderbouw is er een verschil zichtbaar tussen de leerstof van groep 1 
en groep 2.  

Zijn er concrete doelen geformuleerd aan het zelfstandig – en samenwerkend leren 
van kinderen en wordt hierop gereflecteerd. 
 
De leerkrachten gebruiken hierbij elkaar en IB om hun beeld op het kind nog scherper 
te krijgen. Om beter te kunnen  aansluiten hebben de leerkrachten kennis van de 
referentieniveaus en ze gebruiken dit om hun onderwijs in te richten. Ook vergroten 
leerkrachten hun instrumentarium, zoals observaties, instructievaardigheden, etc. 
door gebruik te maken van data welke beschikbaar is. 

Implementatie 
(wat, waar, 
wanneer, wie) 

Er is een direct verband tussen het verbetertraject rekenen en zicht op ontwikkeling. 
We willen daarin niet zaken dubbel doen, maar ontwikkelpunten slim met elkaar 
combineren. Zo zal de middellange cyclus gekoppeld worden aan het rekentraject en 
het werken met leerlijnen onderbouw aan zicht op ontwikkeling.  
 
In het komende schooljaar zijn er twee studiedagen geweid aan het opbrengstgericht 
werken. Werkt groep 3 met een middellange cyclus volgens VLL. Zijn er afspraken 
gemaakt hoe er op het gebied van spelling gewerkt wrodt.  
 
Focus in alle bouwen ligt op de diepte van het analyseren van data en welke 
vervolgacties hieruit voortvloeien. Naast de inhoudelijke studiedagen vraagt het ook 
van leerkrachten om samen (methode) toetsen te analyseren, collegiale consultatie 
toe te passen, logboeken te analyseren en aan te scherpen en diagnostische 
(reken)gesprekken te voeren. In de jaarkalender staan de diverse activiteiten gepland, 
zodat samen leren een terugkerend thema is. 
 

Op 16 september staat zicht op ontwikkeling op agenda Teamoverleg (start 
introductie middellange zorgcyclus/blokplanning rekenen). 

13 oktober studiedag rekenen en zicht op ontwikkeling. 

4 november vinden er lesobservaties rekenen plaats en een teamnabespreking. 

In september (30-9) –november (9-11, 25-11) - december (9-12) staat Zicht op 
ontwikkeling (gekoppeld aan rekentraject en Werken met Leerlijnen ParnasSys) op 
ieder bouwoverleg geagendeerd. 

 

Evaluatie  IB, directie en specialisten zijn regelmatig in de groepen te vinden om te observeren 
of het leerkrachten lukt de doelen te behalen.   

Borging Ambities en streefdoelen zijn een vast onderdeel van de analyse gesprekken en 
groepsbesprekingen. We borgen de ontwikkeling in het borgingsdocument ‘zo werken  
wij’. Ook is het protocol ‘ondersteuning aan kinderen’ aangescherpt.  
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4.2 Eigenaarschap van leerkrachten 
Uitgangssituatie 
Waarom gaan we 
het ontwikkelen / 
verbeteren? 

Het organisatiemodel dat de Gabriëlschool hanteert is dat er veel 
verantwoordelijkheid gespreid wordt binnen de organisatie. De leerkrachten zijn 
inhoudelijk kartrekkers binnen de organisatie en er wordt dan ook veel van specialisten 
gevraagd. Eigenaarschap zorgt voor een  grote autonomie en betrokkenheid binnen de 
schoolorganisatie. Dit vraagt meer verantwoordelijkheid van leerkrachten en  
gedifferentieerde functies.  

Doelen 
Waar willen we op 
uitkomen? 

 Er is duidelijk welke specialisten wij binnen het team hebben en hoe we die 
inzetten. 

 Er zijn concrete afspraken gemaakt over het aantal uren wat jaarlijks ingezet 
wordt. 

 Specialisten schrijven per jaar een jaarplan met concrete doelen. 

 Specialisten hebben een taak bij het opbrengstgericht werken 

Prestatie 
indicatoren/ 
succescriteria 

Het team is op de hoogte van de functies van leerkrachtspecialisten. 
Er zijn taakomschrijvingen en functieprofielen geschreven van de specialisten binnen 
school. (Kanjer-, reken-, taal/lees-, meerbegaafden en icoaches) 
Er is een jaarplan per specialist geschreven. 

Implementatie 
(wat, waar, 
wanneer, wie) 

In september 2021 starten we met de uitleg van de ontwikkeling van dit thema.  
De directie schrijft samen met de reeds aanwezige specialisten een taakomschrijving 
en functieprofiel in de periode september – december 2020. Deze profielen worden 
teambreed gedeeld en aansluitend verder aangescherpt. Het managementteam stelt 
het profiel uiteindelijk vast in maart 2022. 
 
Het versterken van het eigenaarschap heeft een direct verbinding met kwaliteitszorg 
en de domeinen zoals benoemd in het schoolplan. Binnen de school is er ruimte voor 
de specialisten om dat te doen waar ze in uitblinken.  

Evaluatie  In  maart 2023 wordt het ontwikkelde profiel en beschrijving geëvalueerd en 
bijgesteld. 

Borging De taakomschrijving en functieprofiel zijn geborgd en gedragen door het team in de 
interne schoolgids. 
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4.3 Schoolplein Bijstergoed 
Uitgangssituatie 
Waarom gaan we 
het ontwikkelen / 
verbeteren? 

Na de oplevering van de locatie Bijstergoed in 2009 was er weinig speelgelegenheid 
voor de kinderen op deze locatie. Noodgedwongen gebruiken we nu ook de openbare 
speelruimte bij deze locatie als speelgelegenheid.  
 

Doelen 
Waar willen we op 
uitkomen? 

Er ligt in samenwerking met de gemeente, Kindcentrum en de Gabriëlschool een 
fasenplan voor de inrichting van het schoolplein op de locatie Bijstergoed.  

Prestatie 
indicatoren/ 
succescriteria 

Alle partijen werken mee in de samenwerking; 
Er zijn financiën beschikbaar voor realisatie. 

Implementatie 
(wat, waar, 
wanneer, wie) 

Els Baars (MT) en Youri Aartsen trekt de kar bij de ontwikkeling van het fasenplan en 
de uitvoering. Zij zorgt in  samenwerking met collega’s dat het plan gedragen wordt 
door de stakeholders.  

Evaluatie  In december 2021 ligt er een plan met financiële onderbouwing voor de komende 
jaren 

Borging Het plein is opgeleverd in december 2023. 
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5. Jaarplan 2022-2023 
5.1 Samenwerkend leren 

Uitgangssituatie 
Waarom gaan we 
het ontwikkelen / 
verbeteren? 

Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om 
samenwerking tussen kinderen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve 
werkvormen, waarbij kinderen in heterogene tweetallen of groepjes werken. De 
kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en 
vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. 
Uit de audit uitgevoerd in november 2019 kwam naar voren dat we dit nog verder 
kunnen uitbouwen. Zeker ook in het licht van het Jenaplanonderwijs. In het schooljaar 
2014-2015 hebben we teambreed al gewerkt met diverse coöperatieve werkvormen. 
Ook in de gebruikte methode met Sprongen vooruit wordt er veel gewerkt met 
coöperatieve werkvormen.  

Doelen 
Waar willen we op 
uitkomen? 

Leerkrachten gebruiken  coöperatieve werkvormen bij rekenen om het samenwerkend 
leren te versterken.  

Prestatie 
indicatoren/ 
succescriteria 

Leerkrachten zijn geschoold in het aanbieden van coöperatieve werkvormen; 
Leerkrachten kunnen coöperatieve werkvormen toepassen in hun lessen van het 
rekenonderwijs; 
Afspraken hoe we coöperatief werken is geborgd in de interne schoolgids.  

Implementatie 
(wat, waar, 
wanneer, wie) 

In september 2021 starten we teambreed met het aanbod van coöperatief leren. De 
werkwijze wordt voorbereid door een PLG-werkgroep. 
 

Evaluatie  In juli 2022 moeten coöperatieve werkvormen zichtbaar zijn tijdens groepsbezoeken 
door IB/directie. 

Borging Afspraken hoe we coöperatief werken is geborgd in de interne schoolgids. 
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5.2 IKC 
Uitgangssituatie 
Waarom gaan we 
het ontwikkelen / 
verbeteren? 

De Gabriëlschool bestaat uit twee zelfstandige locaties in twee aparte wijken. We 
hebben dan ook twee ketenpartners waarmee we veel samenwerken. Voor de locatie 
Kelnarij is dit SKA en voor de locatie Bijstergoed is dit KindCentrumPutten. Met beide 
organisaties hebben we voorzichtige eerste stappen gezet in samenwerking/IKC-
vorming.  

Doelen 
Waar willen we op 
uitkomen? 

Voor beide locaties ligt er een eenduidige visie op IKC. 
Er wordt op beide locaties nauwer samengewerkt. 
Het team is op de hoogte van IKC-ontwikkelingen. 

Prestatie 
indicatoren/ 
succescriteria 

Er is op regelmatige basis ontmoeting op diverse niveaus van de samenwerking.  
Het team draagt de visie op IKC. 
 

Implementatie 
(wat, waar, 
wanneer, wie) 

Het managementteam en directie starten in september 2020 met het opbouwen van 
de relaties van de ketenpartners. In het schooljaar 2020-2021 maken we samen met 
onze ketenpartners een gezamenlijke visie op IKC en maken we een meerjarenplan wat 
dit concreet gaat betekenen.  

Evaluatie   In mei 2020 moet het visie document ontwikkeld zijn en gedragen door alle betrokken 
partijen.  

Borging In mei 2020 moet het visie document ontwikkeld zijn en gedragen door alle betrokken 
partijen. 
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Bijlage 1:  Wettelijke eisen Schoolplan (wpo artikel 12) 
 
Artikel 12. Schoolplan 
1. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de 

school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van 
kwaliteitszorg. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of 
geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd 
gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en tijdens de activiteiten die 
worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen 
worden geconfronteerd. In het schoolplan wordt aangegeven op welke wijze de identiteitscommissie, bedoeld in 
artikel 17d, invulling geeft aan het openbare karakter onderscheidenlijk de identiteit voor zover het betreft een 
samenwerkingsschool. 

2. De beschrijving van het onderwijskundig beleid omvat in elk geval: 
a. de uitwerking van de wettelijke voorschriften betreffende de uitgangspunten, de doelstelling en de inhoud van het 

onderwijs, 
b. de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs in een 

onderwijsprogramma, 
c. het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat, en 
d. het zorg dragen voor de veiligheid op school, bedoeld in artikel 4c (zie hieronder). 

 
Bij de beschrijving van het onderwijskundig beleid wordt tevens het schoolondersteuningsprofiel betrokken. 
3. De beschrijving van het personeelsbeleid omvat in elk geval: 

a. het voldoen aan de eisen van bevoegdheid en de wijze waarop de bekwaamheid wordt onderhouden, 
b. het document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel 30, 
c. de maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het 

onderwijskundig beleid, en 
d. het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel. 

 
4. De beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg omvat in elk geval het zorg dragen voor: 

a. het bewaken dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en dat het onderwijs 
wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, mede met 
behulp van het leerling- en onderwijsvolgsysteem, bedoeld in artikel 8, zesde lid, en 

b. het vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn. 
 
 
 
Artikel 4c. Zorgplicht veiligheid op school 
1. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de veiligheid op school, waarbij het bevoegd gezag in ieder geval: 

a. beleid met betrekking tot de veiligheid voert, 
b. de veiligheid van leerlingen op school monitort met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft, 

en 
c. er zorg voor draagt dat bij een persoon ten minste de volgende taken zijn belegd: 

1°. het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten, en 
2°. het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten. 

 
2. Onder veiligheid, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. 
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over het instrument, bedoeld in het 

eerste lid, onderdeel b, dat door de school wordt vormgegeven of gekozen, waaronder: 
a. de aandachtsgebieden die het instrument inzichtelijk maakt, 
b. de representativiteit van het instrument, en 
c. de frequentie waarmee het instrument wordt ingezet. 

 
 

 


