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1 Voorwoord 
 
Voor u ligt het schoolplan van OBS Houtrust. In dit plan beschrijven wij onze kwaliteit, onze visie, onze 
werkwijze en tevens onze ambities en koers voor de komende 4 jaar. 
 
De afgelopen planperiode is een lastige periode geweest voor onze school waarbij we als team veel 
tegenslagen op het gebied van de personele bezetting zijn tegengekomen. Toch is het ons gelukt om als team 
overeind te blijven staan, goed onderwijs te waarborgen én hebben we een flink aantal ontwikkelingen in gang 
gezet zoals veiligheidsbeleid en het implementeren van spelend leren. 
 
De komende planperiode zullen we deze ontwikkeling doorzetten. Waarbij we de focus zullen leggen op 
behouden en meer zichtbaar maken waar we trots op zijn én het verder door ontwikkelen van ons onderwijs 
waarbij we de volgende 5 ambities centraal zullen zetten: 
 
Ambitie 1: veilig en vertrouwd 
Ambitie 2: ambitieus en professioneel 
Ambitie 3: open en transparant 
Ambitie 4: uitdagend en stimulerend 
Ambitie 5: actieve en zelfstandige rol 
 
In de volgende hoofdstukken zullen we dit nader toelichten. Kortom: een boeiend vooruitzicht. 
 
Ik wens een ieder veel leesplezier toe, maar nog belangrijker: laat dit schoolplan de handreiking zijn voor de te 
varen koers de komende jaren. 
 
Namens het team van OBS Houtrust, 
 
Eelco Brüne 
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2 INLEIDING 
2.1 Doelen en functies van het schoolplan 
Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het Ambitiestatement 2019-2023 van DHS, in de eerste plaats 
onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen, fase to plan.  
 
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 actiepunten (fase to check) voor de komende vier jaar.  
 
Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, 
het bevoegd gezag en de ouders en als een globaal planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) 
voor de planperiode 2019-2023.  
 

2.2 Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan 
Voor het opstellen van dit schoolplan hebben we gebruik gemaakt van zoveel mogelijk informatie van zoveel 
mogelijk betrokken mensen: 
 

 Globale evaluatie schoolplan 2015-2019: wat hebben we bereikt in de afgelopen 4 jaar. 

 Bepalen ambities: tijdens twee studiedagen heeft het team met elkaar gesproken over onze visie en 
ambities. Tevens hebben we met elkaar bepaald welke thema’s de basis gaan vormen voor de komende 4 
jaar. 

 SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats): met het team hebben we bekeken wat 
sterke/zwakke punten zijn van onze school en team. Tevens hebben we gekeken naar kansen en 
bedreigingen waar we mee te maken krijgen. Ook hebben we deze vraag aan ouders gesteld en de 
resultaten in dit plan verwerkt. 

 Analyse van bestaande gegevens: analyses van de opbrengsten, oudertevredenheidspeiling 2017, 
medewerkerstevredenheidspeiling 2017, rapportage inspectie 2015 (en 2018), evaluaties jaarplannen, 
Quickscan Werken Met Kwaliteit (WMK). 

 Ambitiestatement DHS: als onderdeel van Stichting De Haagse Scholen hebben we tot slot getracht ons 
schoolplan aan te laten sluiten bij de kaders van het Ambitie Statement 2019-2023. 

 
De directie heeft met bovenstaande input dit schoolplan geschreven. Vervolgens is het plan nogmaals 
besproken met het gehele team en uiteindelijk ter instemming voorgelegd aan het team, de 
medezeggenschapsraad (MR) en het bestuur.  
 
Dit schoolplan is de basis voor onze jaarlijkse jaarplannen. In de jaarplannen beschrijven we vervolgens SMART 
waar de focus voor het komende schooljaar op komt te liggen. Aan het eind van ieder schooljaar evalueren we 
met het team en de MR het jaarplan en stellen we het schoolplan waar nodig bij. We hanteren daarbij de Plan-
Do-Check-Act cyclus (PDCA). 
 
Tot slot hebben we een beknopte poster gemaakt ter samenvatting. 
 

2.3 Instemming MR 
Op 19 juli 2019 heeft de MR formeel ingestemd met dit schoolplan. 
 
  



 
 

6 

3 SCHOOLBESCHRIJVING 
3.1 Schoolgegevens 
 

Naam school: OBS Houtrust 
Brinnummer: 19NN 
Directeur: Dhr. E. Brüne 
Adres: Nachtegaalplein 19 A 
Postcode + plaats: 2566 JP Den Haag  
Telefoonnummer: 070-3647549 
E-mailadres: info@obshoutrust.nl 
Website: www.obshoutrust.nl 

 
Onze school is een van de 52 scholen van stichting De Haagse Scholen. De Haagse Scholen is de stichting voor 
openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. De Haagse Scholen bestaat uit 44 reguliere basisscholen, 3 
sbo scholen, 5 (v)so scholen. De school heeft de beschikking over een activiteitencommissie een MR en een 
sponsorcommissie. Op stichtingsniveau is er een GMR. 
 

3.2 Korte typering van de school 
OBS Houtrust is een kleine, knusse openbare basisschool gelegen in de Vogelwijk. Wat direct opvalt, is het vele 
groen in de omgeving en de rust die hier heerst. We zijn van mening dat kinderen zich veilig en prettig moeten 
voelen voordat ze tot leren kunnen komen. Daarom besteden we veel aandacht aan het welbevinden en de 
betrokkenheid van de leerlingen. OBS Houtrust is de sportiefste school van Den Haag. De kinderen krijgen vier 
keer per week gym van een vakleerkracht. 
Wij stimuleren de persoonlijke groei van ieder kind. Dit doen we door gedifferentieerd onderwijs aan te 
bieden. Zowel de instructie als de verwerking bieden we aan op (minimaal) drie niveaus. Wij gebruiken 
moderne methodes en zijn niet bang om te innoveren. We besteden veel tijd aan goed en gedegen onderwijs 
in taal, rekenen en lezen. Maar daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan o.a. cultuuronderwijs, 
talentontwikkeling, muziek, creatieve vakken en Engels. Naast de differentiatie in de klas, werken we ook met 
een plusklas en bieden we RT aan voor kinderen die de lesstof nog lastig vinden.  
 
Motto van onze school: Uitdagend en sportief! 
 

3.3 Onderwijstijd en lestijden 
In de wet staat dat kinderen in 8 jaar minimaal 7520 uur onderwijs moeten krijgen. Aangezien de schooltijden 
van de onderbouw en de bovenbouw bij ons op school gelijk zijn, betekent het dat de kinderen per schooljaar 
minimaal 940 uur onderwijs moeten krijgen. Bij het opstellen van de jaar- kalender en het vaststellen van de 
margedagen houden wij hier rekening mee. Om enige marge te behouden, zorgen wij er ieder jaar voor dat alle 
kinderen ongeveer 960 uur onderwijstijd krijgen aangeboden. Op onze school hanteren we de volgende 
lestijden: 
 

Groep 1-8 Ochtend Middag Lestijd 

Maandag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur 5,5 

Dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur 5,5 

Woensdag 8.30 – 12.00 uur  3,5 

Donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur 5,5 

Vrijdag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur 5,5 

 

3.4 Kenmerken van de leerlingen 

3.4.1 Leerlingaantallen: 
Al jaren is het leerlingaantal van OBS Houtrust stabiel. Op de 1 oktobertelling heeft de school altijd tussen de 
240 en 255 leerlingen. Momenteel voeren we het beleid dat we maximaal 32 kinderen per jaar aannemen. Met 
de MR onderzoeken we de financiële mogelijkheden om de groepsgrootte eventueel naar beneden bij te 
stellen.  
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 1-10-14 1-10-15 1-10-16 1-10-17 1-10-18 

Aantal lln. 248 238 243 245 247 

 

Actiepunt Prioriteit 

Herijken aannamebeleid. 19-20 

 

3.4.2 Waar komen de leerlingen vandaan? 
Al jaren is het duidelijk dat onze school een aantrekkingskracht heeft vanuit vele wijken. De basis ligt echter 
toch duidelijk in de Vogelwijk, Bomenbuurt en Bloemenbuurt. Hieronder treft u de verdeling per wijk aan 
(stand 1-5-2019): 
 

Wijk 2015 2019 

Vogelwijk 23,0% 21,6% 

Bomen- en Bloemenbuurt 29,6% 30,2% 

Vruchtenbuurt 4,7% 4,5% 

Valkenboskwartier en Heesterbuurt 9,7% 11,0% 

Regentessekwartier 1,9% 2,4% 

Staten- Geuzenkwartier 8,6% 6,1% 

Scheveningen 11,3% 11,0% 

Loosduinen en Kijkduin 4,7% 4,5% 

Overig 6,6% 8,6% 

 
Ten opzichte van 4 jaar geleden zien we geen grote veranderingen. Sinds kort is de aanmeldprocedure voor 
nieuwe kinderen in Den Haag aangepast. Het is onduidelijk welke gevolgen dit heeft. We houden dit uiteraard 
nauwlettend in de gaten. 
 

3.4.3 Resultaten van de leerlingen. 
Over het algemeen kunnen we stellen dat de resultaten van de leerlingen goed zijn en volgens verwachting. 
Wel zien we in iedere klas grote niveauverschillen tussen de leerlingen. 
Wij monitoren dit uiteraard regelmatig. Zo maken we n.a.v. de Cito toetsen 2x per jaar een analyse van de 
resultaten (op kind-, groeps- en schoolniveau) en analyseren we de resultaten van de Eindtoets.  
 

Op basis van de kenmerken van onze leerlingen houden we rekening met de volgende uitgangspunten: 
 

 Er moet minimaal op 3 niveaus gedifferentieerd worden. 

 We zorgen voor extra aandacht voor kinderen die meer begaafd zijn (pluslijn, levelwerk, plusklas). 

 We zorgen voor extra aandacht voor kinderen die moeite hebben met de leerstof en/of het tempo 
(verlengde instructie, aangepast werk, RT) 

 We besteden bewust en structureel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 We besteden aandacht aan een actieve en zelfstandige rol van de leerlingen. 

 We stimuleren talentontwikkeling door extra aandacht te besteden aan sport, creativiteit, kunst en 
cultuur. 

 We maken gebruik van ICT en integreren 21e-eeuwse vaardigheden in ons onderwijsaanbod. 

 

3.5 Kenmerken van de ouders  
Onze ouders zijn zeer betrokken en helpen de school op verschillende manieren: 
 

 Medezeggenschapsraad (MR) 

 Activiteitencommissie (AC) 

 Stichting vrienden van OBS Houtrust 

 Bibliotheekouders 

 Overblijfouders 

 Incidentele hulp indien nodig 
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Het opleidingsniveau van de ouders: 

Opleidingsniveau 2015 2019 

WO/HBO 60% 70% 

MBO 16% 18% 

HAVO/VWO 7% 4% 

MAVO 5% 2% 

LBO 2% 1% 

Onbekend 10% 4% 

  
We zien tevens dat ouders vaak allebei werken en er dus veel gebruik wordt gemaakt van opvang na schooltijd.  
 

Onze ouders hebben vaak hoge verwachtingen én zijn erg betrokken. Op basis van deze kenmerken, hebben 
we de volgende aandachtspunten vastgesteld: 
 

 Extra aandacht aan de communicatie m.b.t. inhoud van ons onderwijs. 
 

 

3.6 Bepalen onderwijsbehoeften 
Ons streven is om ieder kind bewust te laten groeien binnen zijn of haar mogelijkheden. Het is daarom voor 
ons van belang om de onderwijsbehoeften van ieder kind goed te bepalen. Wij doen dit op verschillende 
niveaus: 
 
Op schoolniveau: 
We maken 1x per 4 jaar een analyse van onze schoolbevolking op de volgende gebieden:  

 Opleidingsniveau van de ouders  

 Verdeling over de wijken  

 Percentage gescheiden ouders (globaal) 
 
Op groepsniveau: 
Jaarlijks maken we per groep een overzicht om te bepalen wat de onderwijsbehoefte van een groep globaal is. 
Bij dit overzicht kijken we naar zowel de resultaten, maar ook naar werkhouding, concentratie, sociaal 
emotionele problemen e.d. Op basis van deze gegevens kan een leerkracht de focus en zijn lestijd aanpassen. 
Momenteel is er binnen ESIS (leerlingadministratie en leerlingzorgprogramma) een nieuwe functie bijgekomen 
(groepspagina). We bekijken de mogelijkheid of deze nieuwe functie van meerwaarde kan zijn. 
 
Op leerlingniveau 
Om de onderwijsbehoeften van ieder kind afzonderlijk te bepalen wordt iedere leerling aan het eind van het 
schooljaar “overgedragen” aan de nieuwe leerkracht. Tijdens de groepsoverdracht worden de behoeften per 
kind kort in kaart gebracht/bijgesteld. Doordat bij deze gesprekken zowel de intern begeleider (IB-er) als de 
oude en nieuwe leerkracht aanwezig is, hebben we altijd alle informatie bij elkaar. Ook levert het LOL-gesprek 
(leerling-ouder-leerkracht) kostbare informatie op om de onderwijsbehoefte te bepalen. Gedurende het jaar 
zijn er daarnaast nog 2x leerling besprekingen tussen IB-er en leerkracht om de onderwijsbehoeften te 
monitoren en eventueel bij te stellen. 
Er wordt in ieder geval gekeken naar: 

 Toetsgegevens (methode en niet-methode). 

 Observaties van de leerkrachten. 

 Informatie van kind en ouders zelf.  

 Overige onderzoeksgegevens. 
 
Bij het bepalen van de onderwijsbehoeften wordt er zowel gekeken naar belemmerende als naar 
bevorderende factoren.  
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4 ONS SCHOOLCONCEPT 
 

Uitgangspunten en ambities schoolbestuur: 
 
"Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen" is de gezamenlijke missie van De Haagse 
Scholen.  
 
We richten ons daarbij op de volgende drie pijlers:  
 
1. Pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing  
Gezamenlijk werken we aan onderwijsvernieuwing om ons onderwijs eigentijdser en toekomstgerichter te 
maken. Qua inhoud, organisatie en manier van werken. We willen de leermotivatie vergroten en bij 
kinderen bredere competenties ontwikkelen om ze beter toe te rusten voor de snel veranderende 
samenleving. Er zijn geen blauwdrukken; er is maatwerk nodig per leerling en per school. Alleen dan 
bereiden we ieder kind voor op de wereld van morgen.  
 
2. Professionaliteit in mensen en cultuur  
Onderwijsvernieuwing is alleen mogelijk als de professionaliteit voortdurend wordt gevoed. Daarbij is van en 
met elkaar leren en samen ontwikkelen essentieel. Professionalisering wordt daarmee onderdeel van onze 
cultuur: de manier waarop wij de dingen doen.  
 
3. We verstevigen de profilering van De Haagse Scholen; binnen en buiten de organisatie.  
We weten wat we in huis hebben en we willen dat dit zichtbaar is; binnen en buiten De Haagse Scholen. Dat 
vinden we belangrijk om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ook kunnen we beter samenwerken 
(ook met externe partners) wanneer we weten waar elkaars expertises liggen (ook in relatie tot passend 
onderwijs). We willen dat alle leerlingen, medewerkers en ouders het verhaal van de organisatie en school 
kennen, daar trots op zijn en dit ook uitdragen. Ieder kind is bij ons welkom, ons onderwijs is openbaar. Het 
is onze kracht en we zijn daar trots op.  
 

 

4.1 Missie van onze school 
Missie en visie zijn het hart van iedere organisatie. Intern zorgt een missie en visie voor motivatie, inspiratie en 
richting. Extern moet dit voor een duidelijk beeld van de organisatie zorgen. 
 

 
“Wij streven ernaar om ieder kind bewust te laten groeien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Wij 
vullen hun rugzak met vaardigheden en kennis waarmee zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en klaar 
zijn voor de toekomst.”  
 
Ons motto: uitdagend en sportief! 
 

 

4.1.1 Openbaar 
OBS Houtrust is een openbare basisschool. Deze identiteit is voelbaar in ons denken en handelen van alledag. 
De openbare identiteit heeft OBS Houtrust als volgt uitgewerkt:  

 Ieder kind is welkom 
De school staat open voor iedereen ongeacht geaardheid, etniciteit, culturele achtergrond of 
levensovertuiging.  

 Wederzijds respect 
Op de openbare school is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen 
aangegrepen om van elkaar te leren. 

 Normen en waarden 
Op de openbare school worden de normen en waarden van onze samenleving gerespecteerd. Deze 
verworvenheden geven ruimte aan opvattingen van minderheden. 

http://www.obshoutrust.nl/onze-visie/
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 Open karakter 
De openbare school heeft een open karakter. Een goede communicatie en open houding vinden wij 
belangrijk. 

 Levensbeschouwing en godsdienst 
De openbare school biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk 
verbonden zijn met de samenleving. 

 

4.1.2 Onze kernwaarden 
OBS Houtrust streeft naar het creëren van een leeromgeving waarin de volgende kernwaarden centraal staan: 
 

 
  

4.1.3 Onze beloftes 
1. Wij zien ieder kind. 
2. Wij stimuleren persoonlijke groei. 
3. Wij stimuleren onze leerlingen eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. 
4. Wij leren onze leerlingen samen te werken en samen te leven. 
5. Wij geven kwalitatief goed onderwijs en blijven in ontwikkeling. 
6. Wij betrekken ouders bij de ontwikkeling van onze leerlingen. 

 

4.1.4  Onze profilering: gezond en sportief 
Onze school onderscheidt zich door het bewegingsonderwijs. Vier keer per week krijgen de kinderen vanaf 
groep 3 gymles van een vakleerkracht (de kleuters 2 keer per week). Daarnaast doet onze school vaak mee met 
sporttoernooien buiten schooltijd en heeft onze school een sportteam.  
 

4.2 Visie van onze school 

4.2.1 Visie op leren en lesgeven 
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Het is aan ons om een rijke leeromgeving te creëren zodat 
onze leerlingen worden uitgedaagd om te leren. Wij streven naar gedifferentieerd onderwijs waarbij gebruik 
gemaakt wordt van het Directe Instructie Model. Wij streven er tevens naar om kinderen actief te betrekken bij 
de lesstof en hun eigen leerproces. Leerkrachten spelen hierbij een belangrijke rol. Een leerkracht richt zich niet 
alleen op het resultaat maar vooral ook op het proces. Bij de kleuters leggen we de nadruk op spelend leren.  
 

4.2.2 Pedagogische visie: 
Wij streven ernaar kinderen optimaal te begeleiden bij het ontwikkelen tot een sociale, zelfstandige, kritisch 
denkende volwassene. Wij bereiden kinderen voor om als burger deel te nemen aan de maatschappij. 
 
Om een positief pedagogisch klimaat te realiseren willen we voldoen aan de volgende 3 basisbehoeftes van 
kinderen:  
 
1. De behoefte aan sociale verbondenheid = relatie  

“Anderen waarderen mij en willen met mij omgaan.” 
2. De behoefte om te laten zien wat je kan = competentie 

“Ik heb geloof en plezier in eigen kunnen.” 
3. De behoefte om zelf keuzes te kunnen maken = autonomie 

“Ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen.” 

http://www.obshoutrust.nl/onze-school/ons-onderwijs/
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Als het ons lukt om aan deze basisbehoeftes te voldoen zorgt dit voor welbevinden, motivatie, inzet en zin in 
leren bij leerlingen.  
 

4.3 Waar we als school voor gaan, onze ambities 
 
1. Ons schoolklimaat is “veilig en vertrouwd”. 

Kinderen moeten zich veilig en prettig voelen om tot leren te komen. Onze school is kleinschalig en we 
streven naar een positieve betrokkenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten. Daardoor voelt de school 
voor iedereen vertrouwd.  
 

2. Onze leerkrachten zijn “ambitieus en werken professioneel” 
Leerkrachten stimuleren elkaar en zijn ondernemend. Leerkrachten dragen gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen. Leerkrachten 
leren van elkaar en met elkaar. We besteden veel tijd aan scholing en het delen van kennis. 
 

3. Onze communicatie is “open en transparant” 
Samen met ouders zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Een goede samenwerking 
en communicatie is daarbij essentieel. Wij betrekken ouders bij de ontwikkeling van de leerlingen.  
 

4. Ons onderwijs is “uitdagend en stimulerend”. 
Wij stimuleren de persoonlijke groei van ieder kind. Dit doen we door gedifferentieerd onderwijs aan te 
bieden. Wij dagen kinderen uit in de zone van naaste ontwikkeling. Spelend en bewegend leren neemt een 
belangrijke plaats in. We leren door te ervaren en maken veelvuldig gebruik van coöperatieve 
werkvormen. Wij stimuleren creatief denken. Wij gebruiken moderne methodes en staan open voor 
innovaties. Het gebruik van ICT neemt hierbij een steeds belangrijkere plaats in. 
 

5. Onze leerlingen hebben een “actieve en zelfstandige rol” 
Leerlingen voelen zich verantwoordelijk en zijn (mede)eigenaar van hun leerproces. Leerlingen worden 
betrokken bij het stellen van hun eigen doelen. De leerkracht daagt de leerling uit met actieve werkvormen 
in een inspirerende omgeving.  
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5 ANALYSE EN BEPALEN FOCUS 
5.1 Sterkte-zwakte analyse 
Met het team hebben we een SWOT gemaakt in februari 2019. Hieronder de belangrijkste punten: 
 

Sterke punten Zwakke punten 

 Goede sfeer binnen het team 

 Kleinschalig 

 Veel ondersteuning en differentiatie  

 Opbrengsten zijn goed 

 Sportieve/gezonde school 

 Veel kennis in huis, kundig en professioneel 
team 

 Delen van kennis van collega’s kan beter 

 Weinig ruimte in lokaal/groepsgrootte 

 Vastleggen en naleven afspraken/beleid  

 Kennis van ICT van leerkrachten  

 We doen te veel te oppervlakkig 

Kansen Bedreigingen 

 Inzet van ICT 

 Kennis en expertise delen 

 Scholing en professionalisering 

 Creatief denken/ coöperatieve werkvormen/ 
spelend leren/ leren leren meer uitwerken 

 Uitbreiden van het gedifferentieerd onderwijs 

 Werkdruk door: 
o Verwachtingen ouders m.b.t. rol 

leerkracht 
o Grote groepen met veel 

niveauverschillen 

 Lerarentekort 

 
Ook ouders hebben we gevraagd wat de sterke en mogelijk verbeterpunten van onze school zijn. Ruim 65 
ouders hebben input geleverd. Hieronder de top 5 meest genoemde sterke en zwakke punten: 
 

Sterke punten: 

1.  Sportief, bewegen, gezond 45x 

2.  Goed sfeer, iedereen kent elkaar, veilig, je mag jezelf zijn 37x 

3.  Betrokken, professioneel en toegankelijk team/directie 35x 

4.  Kleinschalig, knus 34x 

5.  Goed onderwijs, open voor innovaties 16x 

 

Verbeterpunten: 

1.  Geen verbeterpunten! 9x 

2.  Toekomstgericht onderwijs, projectmatig, leren door ervaren, 
programmeren, talenten, techniek 

7x 

3.  Kleinere klassen 5x 

4.  Extra begeleiding zwakke en sterke leerlingen 5x 

5.  Voorbereiding VO 5x 

 

5.2 Analyse opbrengsten 
Twee keer per jaar maken we een analyse van de opbrengsten. Dit doen we zowel op schoolniveau (directie-IB) 
als op groepsniveau (leerkracht). Na het maken van een groepsanalyse worden er gesprekken ingepland tussen 
de leerkracht en de IB-er of directeur. Tijdens deze gesprekken wordt besproken wat de zorgsignalen zijn 
binnen een groep en wat een leerkracht voornemens is te gaan doen.  
 

Hoe scoren de groepen gemiddeld op Cito LOVS (leerlingvolgsysteem)? 

 

2018-2019 3 4 5 6 7 8 % I 

Begrijpend lezen  I I II I I 

79% 

Drie Minuten Toets III II I I I I 

Rekenen en wiskunde I I I I I I 

Spelling II I II I I I 

Woordenschat I I I I I II 
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2017-2018 3 4 5 6 7 8 % I 

Begrijpend lezen  I I I I III 

69% 

Drie Minuten Toets I II I I I I 

Rekenen en wiskunde II I I I I IV 

Spelling I II III I I I 

Woordenschat II II I I I II 

 

2016-2017 3 4 5 6 7 8 % I 

Begrijpend lezen  II I II I I 

59% 

Drie Minuten Toets IV II I III II I 

Rekenen en wiskunde I II I IV II I 

Spelling I II I I I I 

Woordenschat I IV I II I I 

Deze gegevens zijn gebaseerd op de Midden toetsen (groep 8 Begin toetsen). 
Deze gegevens zijn gebaseerd op de gemiddelde score van een groep. 
 
Wat betreft de resultaten op de Midden toetsen van Cito zien we de laatste 3 jaar een stijgende lijn wat betreft 
het gemiddelde groepsniveau. De afgelopen 3 jaar is het percentage I-score met 20% gestegen van 59% naar 
79%.  
 

Hoe scoren de leerlingen gemiddeld op de Eindtoets en NIO? 

 

Schooljaar 16-17 17-18 18-19 

Aantal lln. 31 27 28 

Gem. score Eindtoets 540,0 536,0 541 

Gem. score NIO 112,5 106,7 106,0 

 
Wat betreft de Eindtoets, zien we een wat wisselender beeld. Over de afgelopen 3 jaar zien we een gemiddelde 
score van 539 wat overeenkomt met een ruime Havo leerling.  
 
Momenteel zijn er geen zorgen en plannen we geen directe actiepunten. 
 

5.3 Quickscan Werken Met Kwaliteit (WMK) 
De afgelopen 4 jaar hebben we gewerkt met de kwaliteitskaarten van Cees Bos. Een goede manier om 
gestructureerd naar kwaliteit te kijken. Toch zijn we als school niet volledig tevreden met dit systeem. We 
zullen dan ook over gaan stappen op een ander kwaliteitssysteem. Meer informatie zie hoofdstuk 
Kwaliteitszorg. 
 

5.4 Analyse inspectie onderzoek 
Ons laatste inspectiebezoek dateert uit 2015. Wij hebben n.a.v. dat inspectiebezoek het schoolplan 2015-2019 
aangepast. Voor dit schoolplan zijn die gegevens niet meer relevant. In 2018 zijn we bezocht door de inspectie 
in het kader van het jaarverslag “De Staat van het Onderwijs”. Dit is een rapport van de onderwijsinspectie over 
trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren. 
 

5.5 Evaluatie schoolplan 2015-2019 
Tijdens de studiedag hebben we met het team teruggekeken naar het schoolplan 2015-2019. We hebben met 
elkaar kunnen constateren dat we veel zaken hebben opgepakt, er is veel werk verzet. In het schoolplan 2015-
2019 stonden vijf thema’s centraal. Hieronder per thema een greep van activiteiten die we met elkaar hebben 
gerealiseerd: 
 
Veiligheid en sociaal emotionele ontwikkeling: 
 Methode Leefstijl nieuwe versie geïmplementeerd. 
 SEO-volgsysteem KIJK geïmplementeerd 
 Nieuw pestprotocol. 
 Schoolregels herzien. 
 Sociale veiligheid wordt jaarlijks gemeten. 



 
 

14 

 Coördinator gedrag aangesteld. 
 
Talentontwikkeling en differentiatie: 
 We werken structureel 1 of 2 projecten uit van de Cultuurlades. 
 We zijn gestart met “talentblokken” (klasdoorbrekend). 
 Snappet is ingevoerd in de groepen 4-8 (differentiatie adaptief). 
 We hebben LOL gesprekken ingevoerd. 
 
Kleuteronderwijs: 
 Spelend leren heeft vaste plek gekregen in aanbod. 
 We werken thematisch en in hoeken. 
 Leerkracht geschoold als specialist het Jonge kind. 
 
Hygiëne en netheid in en om de school: 
 Toiletten zijn gerenoveerd. 
 Groen schoolplein gerealiseerd. 
 
Professionalisering: 
 We hebben jaarlijks minimaal 4 onderwijsinhoudelijke studiedagen voor het gehele team. 
 We hebben een coördinator gedrag met een afgeronde master SEN. 
 Team heeft verschillende scholing gevolgd. 
 We hebben een start gemaakt om leerkrachten bij elkaar te laten kijken. 
 Jaarlijks volgen er minimaal 2 leerkrachten een uitgebreidere studie. 
 

5.6 Tevredenheidsonderzoeken 
Eens in de 2 jaar nemen wij bij ouders, leerlingen en medewerkers een tevredenheidsonderzoek af. Uit de 
laatste onderzoeken kwamen globaal de volgende sterke en zwakke punten naar voren: 
 

5.6.1 Oudertevredenheidspeiling: 
 

Algemene waarnemingen: 

 
 Score Houtrust is boven de benchmark (7.9 t.o.v. 7.6). 
 Eindoordeel is hoger dan 2 jaar eerder (7.9 t.o.v. 7.82). 
 Respons is hoger dan 2 jaar eerder (133 reacties tov 103). 
 23% van de ouders geeft een 9+ cijfer 
 Vrijwel 100% tevreden ouders die korter dan 2 jaar op school zitten 
 Met name schoolgrootte belangrijkste keuze voor onze school 
 

Pluspunten  OBS Houtrust  Alle scholen  

1.  Mijn kind voelt zich veilig 88%  84%  

2.  Goede mix van sfeer, rust en orde  80%  72%  

3.  Vertrouwen in kwaliteit onderwijs  82%  74%  

4.  Tevreden over schoolplein  86%  65%  

5.  Tevreden over verstrekken praktische info  92%  91%  

6.  Tevreden over organisatie naschools aanbod  81%  66%  

    

Verbeterpunten  OBS Houtrust  Alle scholen  

1.  Tevreden over netheid en hygiëne   32%  46%  

2.  Er is voldoende aandacht voor ieder kind  53%  43%  

3.  Goed omgaan met innovaties en ontwikkelingen in de 
maatschappij 

54%  55%  
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5.6.2 Medewerkertevredenheidsonderzoek:  
 

Algemene waarnemingen  

 
 Score respons lichte afname (71% tov 78%) 
 Score Houtrust gelijk gebleven (7.2 t.o.v. 7.2). Lager dan de benchmark (7,4) 
 
 Onderdeel Algemene zaken en randvoorwaarden: met name de onderdelen “veiligheid op school” en 

“sfeer, rust en orde” worden positief ervaren. Duidelijke daling administratieve ondersteuning, ict 
faciliteiten. Dit is te verklaren door de ICT-problemen begin 2017-2018. Verbeterd is de score “gebouw: 
netjes en hygiënisch”. 

 Onderdeel Leidinggeven is op vrijwel alle subonderdelen beter geworden t.o.v. vorige meting. 
Aandachtspunt is ‘inhoudelijke begeleiding’. 

 Onderdeel Beleid is gelijk gebleven en overwegend positief. 
 Onderdeel Dagelijks lespraktijk is op vrijwel alle subonderdelen minder geworden t.o.v. 2015.  
 Onderdeel Leerlingenzorg is op 4 subonderdelen beter geworden. 
 Onderdeel School en haar omgeving scoort zoals andere jaren erg goed. 
 Onderdeel Welbevinden en loopbaan is duidelijk verbeterd. Met name de subonderdelen ‘collegiale 

werksfeer’, communicatie onderling’ worden beter beoordeeld. 
 

Sterke punten Zwakke punten 

• Beleid. 
• De school en haar omgeving. 
• Leidinggeven 
 

• Gebouw schoon, netjes, hygiënisch. 
• Kwaliteit eigen werkplek. 
• ICT (pc’s, netwerk, printers e.d.) 
• Beschikbare tijd voor administratie. 
• Voorzieningen specifieke leerbehoeften. 
• Tijd voor lln met specifieke leerbehoeften. 
• Arbeidsvoorwaarden. 

 

5.6.3 Leerling tevredenheidspeiling 
 

Algemene waarnemingen: 

 
 Op vrijwel alle rubrieken geven onze leerlingen een hogere score dan de benchmark. Toch is het eindcijfer 

lager dan de benchmark (7.6 t.o.v. 8.1). 
 Met name de rol van de leerkracht wordt positief genoemd. 
 Ook geven de leerlingen een hoge score t.o.v. de benchmark wat betreft het welbevinden. 
 Een lage score geven de kinderen aan hygiëne van de school. 
 

Rubriek Onze peiling Alle scholen 

De groep 8,5 8,1 

De klas 7,3 7,4 

Contact van de docent met leerlingen 9,0 8,6 

Feedback/ ondersteuning door docent 9,4 7,7 

Schoolgebouw en omgeving 5,0 7,2 

Welbevinden op school 7,7 7,0 

Sociale Veiligheid Leerlingen 8,4 8,3 
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5.7 Landelijke ontwikkelingen 
 

 Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen. 

 Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling). 

 De rol van de leraar komt steeds centraler te staan. 

 Inzet ICT in het lesprogramma. 

 Aandacht voor Wetenschap en technologie. 

 Ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording van kengetallen (Venster PO, Scholen op de kaart). 

 Er is toenemende verharding, juridisering en multi-problematiek in onze samenleving. 

 Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg zijn ingevoerd, maar zijn nog niet 
uitgekristalliseerd. Het aantal SO- en SBO-verwijzingen stijgt, niet alle leerlingen krijgen het onderwijs en 
de ondersteuning die ze nodig hebben. 

 Het toezicht van de Inspectie is veranderd en legt meer verantwoordelijkheid bij het schoolbestuur en haar 
scholen.  

 Landelijk loopt een traject om het curriculum voor het funderend onderwijs te herzien. Medio 2019 zullen 
de bouwstenen naar de Tweede Kamer gestuurd worden. 

 

5.8 Conclusies en focus voor dit schoolplan 
Met alle verzamelde gegevens hebben we als team gesproken over de toekomst. Waar willen we de focus 
leggen, waar ligt onze ambitie?  
 
We hebben gekozen om de ingezette ontwikkeling de komende jaren verder te ontwikkelen. Geen compleet 
nieuwe koers dus. Dat betekent dat we geen nieuwe onderwerpen gaan toevoegen.  
 

FOCUS 1: Kwaliteitszorg: (Basis)kwaliteit behouden en beter zichtbaar maken. 
FOCUS 2: Uitwerken en realiseren van onze eigen ambities  

 

Ambitie 1: veilig en vertrouwd 
Ambitie 2: ambitieus en professioneel 
Ambitie 3: open en transparant 
Ambitie 4: uitdagend en stimulerend 
Ambitie 5: actieve en zelfstandige rol 

 
In de hoofdstukken hierna lichten we dit verder toe en in hoofdstuk 11 zullen we per ambitie een samenvatting 
geven. 
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6 ONDERWIJSKUNDIG BELEID 
 

Onze ambities zijn: 
1. Ons onderwijs is uitdagend en stimulerend. 
2. Onze leerlingen hebben een actieve en zelfstandige rol. 

 

6.1 De inhoud van ons onderwijs 
 

6.1.1 Methodegebruik, doorgaande lijn 
Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen en de referentieniveaus 
omvatten. In bouwvergaderingen worden ervaringen uitgewisseld en afspraken gemaakt indien we afwijken 
van de methode en/of aanvullingen doorvoeren. Afspraken leggen we per vakgebied vast in een 
afsprakendocument. Financieel gezien schrijven we een methode af in 8 jaar tijd, hiervoor gebruiken we een 
planning die tevens is ingebed in de begroting.  
 

Vak  Methode Groepen Vervangen Methodetoets Cito 

Rekenen Pluspunt 3-8 2023 Ja RW 

Taal en spelling Taal Actief 4 4-8 2022 Ja SP, SPW, WS 

Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen KIM 3 2022 Ja SP, WS 

Technisch lezen Estafette 4-8 2019 Nee DMT, AVI 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL 4-8 2022 Ja BL 

Studievaardigheden Blits 5-8 2026 Ja Studievaardigheden 

Schrijven 
 
 

Pennenstreken 
Schrijfdans 

1-8 
1-2 

2025 
 
 

Ja Nee 

Kleutermethode Eigen invulling 1-2 x Nee RvPK, TvPK 

Engels Take it easy 5-8 2021 Ja Nee 

Frans En Action 7-8 2026 Ja Nee 

Aardrijkskunde Grenzeloos 3-8 2023 Ja Eindtoets 

Geschiedenis Eigentijds 3-8 2023 Ja Eindtoets 

Biologie/natuur/techniek Binnenstebuiten 3-8 2023 Ja Eindtoets 

Verkeer Wegwijs 
School op safe 

5 
1-4 

2022 Ja Nee 

SEO 
 
 

Leefstijl 
 
 

1-8 
 
 

2023 
 
 

Nee Nee, Pravoo, KIJK 
(volgsysteem) 

Tekenen x 1-8 x Nee Nee 

Handvaardigheid x 1-8 x Nee Nee 

Muziek Vakleerkracht 1-8 x Nee Nee 

Godsdienst Vakleerkracht 5-6 x Nee Nee 

Bewegingsonderwijs 
 

Vakleerkracht 
Gympedia 

1-8 
 

x 
 

Nee Nee 

 

6.1.2 Kleuteronderwijs 
Bij de kleuters gebruiken we in principe geen vaste methodes. Hier werken we thematisch op basis van spelend 
leren, waarbij de inhoud is afgestemd op de SLO doelen. Dit wordt per thema uitgewerkt door de kleuterbouw 
en wordt afgestemd op de leerdoelen in groep 3. Spelend leren betekent dat kinderen leren door middel van 
spel. Het brein van jonge kinderen is nog niet toe aan schools leren. Door spel wordt de fantasie en creativiteit 
van het jonge kind gestimuleerd. Via spel leren kinderen omgaan met problemen, uitdagingen, ze leren 
samenwerken, communiceren, kiezen, ze leren van elkaar enz. Onder een rijke leeromgeving verstaan wij een 
omgeving waar veel variatie is in materiaal en activiteiten. In een rijke leeromgeving voor een jong kind is veel 

https://slo.nl/sectoren/po/kerndoelen/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/referentiekader-taal-en-rekenen
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materiaal aanwezig met een open karakter, waar de fantasie van het kind mee geprikkeld kan worden en dat 
uitdaagt tot spel (poppetjes, bouw- en constructiemateriaal, kosteloos materiaal, sensomotorisch materiaal, 
materiaal om mee te experimenteren). De hoeken en materialen veranderen mee met het thema en zorgen 
voor variatie. Kinderen helpen meedenken wat er in de hoeken aanwezig kan zijn en kunnen aangeven wat zij 
nodig hebben om mee te spelen. In een rijke leeromgeving is er veel tijd voor (samen)spel. Taal- en 
rekendoelen zijn terug te vinden in de hoeken. Er zijn ook rustige en vaste hoeken in de klas, voor de kinderen 
die hier behoefte aan hebben. Instructies geven wij alleen in kleine kring in verhaalvorm en/of spel en het liefst 
met beweging. In de grote kring kunnen er groepsactiviteiten plaatsvinden zoals voorlezen, zingen, dansen, en 
spelletjes (executieve functies).  

 
Actiepunt Prioriteit 

Verder ontwikkelen spelend leren en zorgen voor goede aansluiting met groep 3. 19-20 

 

6.1.3 Rekenen en wiskunde 
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak en daarom plannen we hiervoor ook veel tijd op ons 
weekrooster. Vanaf groep 4 werken we met Snappet. We volgen in het begin van het schooljaar de opbouw 
van de methode en doen de verwerking digitaal. Aangezien Snappet adaptief werkt, kunnen we rekenen 
volledig op maat aanbieden. We besteden veel aandacht aan het automatiseren om de basisvaardigheden 
goed in te slijpen. We gebruiken de methodetoetsen en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te 
volgen. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden en dat dit bij steeds meer 
leerlingen leidt tot problemen (met name in de groepen 3 en 4) daarom besteden we ook extra aandacht aan 
redactiesommen. Bij de instructies maken we graag gebruik van concreet materiaal en gaan we met de 
kinderen (zeker in de onderbouw) actief aan de slag. Het streven is om de komende planperiode een 
rekenspecialist op te leiden aangezien we dit specialisme nog niet hebben binnen het huidige team. 
 

Actiepunt Prioriteit 

Verder ontwikkelen gebruik Snappet. 19-20 

Opleiden van een rekenspecialist. 19-21 

 

6.1.4 Taalleesonderwijs 
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. We willen de kinderen een stevige basis 
meegeven. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen 
communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren 
gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, 
omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. We besteden 
daarnaast veel tijd aan begrijpend lezen. Onze school beschikt over een taalbeleidsplan en een taalcoördinator. 
Dee komende planperiode wordt de methode technisch lezen vervangen. 
 

Actiepunt Prioriteit 

Vervangen methode technisch lezen 19-20 

 

6.1.5 Engels en Frans 
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt 
door de toenemende internationalisering en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. Wij bewerkstelligen 
een goede aansluiting met het VO. Frans bieden we facultatief aan in de groepen 7 en 8 (2x per week voor 
schooltijd). 
 

6.1.6 Wereldoriëntatie (oriëntatie op jezelf en de wereld) 
Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze 
leerlingen breed ontwikkelen. Onder wereldoriëntatie verstaan we: aardrijkskunde, geschiedenis, 
natuur/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. Aangezien we op onze school kiezen voor 4x bewegingsonderwijs per week, is er besloten 
om wetenschap en techniek beperkt aan te bieden tijdens ons reguliere programma. In ons naschools 
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activiteiten aanbod plannen we hier ook tijd voor in. De lessentabel verheldert hoeveel tijd er per groep 
besteed wordt aan de verschillende onderdelen van wereldoriëntatie. Wij zijn van mening dat wereldoriëntatie 
uitermate geschikt is om meer projectmatig bij te werken en dat 21-eeuwse vaardigheden hier goed kunnen 
worden geïntegreerd. 
 

Actiepunt Prioriteit 

Visie bepalen op en meer integreren van 21-eeuwse vaardigheden. 20-21 

Onderzoeken hoe we meer projectmatig kunnen werken. 20-21 

 

6.1.7 Kunstzinnige oriëntatie 
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen, dat onze leerlingen zich oriënteren op 
kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven en zich leren 
openstellen voor kunstzinnige en culturele 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). Wij werken met een 
vakleerkracht muziek voor alle groepen. Daarnaast laten we kinderen kennis maken met kunst en cultuur o.a. 
door uitgebreid cultuurprogramma en werken we met projecten op gebied van cultuur, beeldende vorming en 
talentontwikkeling. Op het lesprogramma staat daarnaast nog tijd ingeroosterd voor teken- en 
handvaardigheidslessen. Ook bieden wij een naschools aanbod aan. 
 

Actiepunt Prioriteit 

Opstellen van cultuurbeleidsplan. 22-23 

Verder uitwerken projecten cultuur en talenten. 19-20 

 

6.1.8 Bewegingsonderwijs 
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Lichamelijke 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. Al jaren profileert onze school zich op dit vlak; kinderen krijgen 4x per week 
gymles van een vakleerkracht. Leerlingen bewegen op hun eigen bewegingsniveau en maken kennis met een 
breed sportaanbod. We proberen leerlingen bewust te maken van het feit dat beweging naast plezier ook goed 
is voor de gezondheid. Onze school doet mee met alle sporttoernooien. Verder werken we met een 
schoolsportcoördinator waarmee we aandacht proberen te besteden aan verschillende nieuwe sporten (buiten 
schooltijd). Wij hebben het certificaat “Gezonde school” op het deelgebied sport en bewegen. Momenteel 
hebben we de prijs “sportiefste school van Den Haag” gewonnen en waren we genomineerd voor de 
sportiefste school van Nederland. Onze lessen gym gaan verder dan alleen leren bewegen. We stimuleren ook 
de zelfstandigheid van de leerlingen. De komende planperiode zullen we dit verder gaan ontwikkelen. 
 

Actiepunt Prioriteit 

Deelname sportiefste school van Nederland 2021 20-21 

Rol leerlingen vergroten 19-20 

 

6.1.9 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 gaan met de 
computers en de bijbehorende software. Momenteel gebruiken we het digibord voor de instructie (DIM) en 
gebruiken we tablets met name voor het oefenen van taal en rekenen en bij de zaakvakken. De komende 
planperiode zullen we een doorgaande lijn ICT ontwikkelen en vastleggen in ons ICT-beleidsplan. Een leerkracht 
heeft de post hbo-opleiding “onderwijs en moderne media” gevolgd en zal zijn kennis gaan inzetten om ons 
ICT-beleid verder te ontwikkelen en teamleden te ondersteunen. 
 

Actiepunt Prioriteit 

Doorgaande leerlijn ICT ontwikkelen 19-20 

ICT-beleidsplan herzien. 19-20 
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6.1.10 Vormingsonderwijs 
Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het 
onderwijs. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling 
(o.a. omgaan met de ander en de omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en 
sociale cohesie. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze 
respect hebben voor de mening en visie van anderen. In relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school 
beperkt aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde 
levensbeschouwing. In groep 5 en 6 bieden wij vormingsonderwijs aan. 
 

6.1.11 Sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) 
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). Momenteel gebruiken wij op onze school de methode Leefstijl. De ontwikkeling van de groep en 
de individuele leerlingen wordt gemeten bij de groepen 1 en 2 met het Pravoo observatiesysteem. Voor de 
groepen 3 tot en met 8 gebruiken we momenteel KIJK. De komende planperiode zullen we KIJK gaan 
vervangen. Het volgsysteem voldoet niet aan onze wensen. Onze school heeft een specialist gedrag die 
leerkrachten aanstuurt en ondersteunt op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

Actiepunt Jaar 

Vervangen KIJK  19-20 

 

6.1.12 Actief burgerschap en sociale cohesie 
Onze leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. We vinden het van belang om 
onze leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de 
samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. We vinden het 
belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben 
voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en 
samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef 
meegeven voor de samenleving. Het stimuleren van zelfstandigheid, aandacht voor sociale vaardigheden en 
bijbrengen van waarden en normen, aandacht voor sport en spel, aandacht voor cultuur en voor creativiteit 
zijn punten die wij belangrijk vinden binnen ons onderwijs. Burgerschapsvorming is geen vak, maar een 
algemene taak voor de school. Bij burgerschapsvorming zijn behalve kennis óók houdingen en vaardigheden 
van belang. Dit is terug te vinden in de kerndoelen van “Mens en samenleving”.  
 
Per kerndoel hebben we een aanbod geformuleerd. Dit hebben we vastgelegd in het document Actief 
Burgerschap en Sociale Integratie. Onze pijlers zijn de basiswaarden, te weten: 

 Vrijheid van meningsuiting 

 Gelijkwaardigheid 

 Begrip voor anderen 

 Verdraagzaamheid 

 Autonomie 

 Afwijzen van onverdraagzaamheid 

 Afwijzen van discriminatie 
 

Actiepunt Prioriteit 

Uitvoeren checklist actief Burgerschap. 21-22 
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6.2 Didactisch handelen 
 
De leraar doet ertoe! Zonder goede leraren, geen goede school. 
 

6.2.1 Onze leerkracht creëert een veilig pedagogisch klimaat 
We hechten veel waarde aan het pedagogisch-didactisch handelen van onze leraren. Heel bewust noemen we 
het “pedagogisch-didactisch” handelen; het didactisch handelen kan namelijk niet los gezien worden van het 
pedagogisch handelen. Sterker nog het is een voorwaarde. Meer informatie over ons pedagogisch klimaat staat 
beschreven in het hoofdstuk Veiligheid. 
 

6.2.2 Onze leerkracht heeft een goed klassenmanagement 
Een andere voorwaarde die essentieel is, is een goed klassenmanagement. Goed klassenmanagement zorgt 
voor structuur. In onze groepen zijn duidelijke routines en regels te herkennen. Onze school heeft samen met 
de leerkrachten hier afspraken over gemaakt en vastgelegd in een Kijkwijzer (Kijkwijzer algemeen, map 
kwaliteit). 
Enkele aandachtspunten: 

 De leerkracht zorgt voor orde en rust (heeft overzicht, heeft overwicht, is voorspelbaar, hanteert heldere 

regels, voorkomt probleemgedrag) 

 De leerkracht zorgt voor een effectieve inrichting van het lokaal (gebruik bord, stoplicht, dagplanning 

zichtbaar, loopt vaste hulprondes, inrichting e.d.) 

 De leerkracht kiest voor geschikte opdrachten die het bereiken van het lesdoel ondersteunt (gebruikt 

ondersteunende materialen, kiest juiste lesactiviteit) 

 De leerkracht zorgt ervoor dat de lesactiviteiten goed georganiseerd zijn (lesovergang, uitleg volgens DIM, 
duidelijke feedback, duidelijke afronding, klaaropdracht e.d) 

 

Actiepunt Prioriteit 

Afspraken zelfstandig werken herzien (gebruik stoplicht, vragen stellen e.d.). 19-20 

 

6.2.3 Onze leerkracht benut de onderwijstijd effectief 
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 om zich het leerstofaanbod eigen te maken. We werken vanuit een lesurentabel, een 
jaarplanning, een weekrooster en een dagvoorbereiding. In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de 
einddoelen basisonderwijs te laten halen. Om de leertijd zo effectief mogelijk te benutten, hebben we de 
volgende afspraken gemaakt en maatregelen genomen:  

 Om de aanwezigheid van leerlingen tijdens de lessen te bewaken, hebben we een verzuimprotocol 
opgesteld.  

 De leerkracht begint op tijd met de les (de schoolbel gaat twee keer: vijf minuten voor aanvang en op de 
aanvangstijd). 

 De leerkracht heeft de les goed voorbereid. 

 De leerkracht besteedt de geplande tijd daadwerkelijk aan het lesdoel. 

 De leerkracht zorgt voor evenwichtige tijdsverdeling tussen instructie, inoefenen en zelfstandige 
verwerking. 

 De leerkracht varieert de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften. 
 

6.2.4 Onze leerkracht geeft effectieve instructies 
Een goede instructie is minstens zo belangrijk als de verwerking van de lesstof. Onze leerkrachten hanteren het 
Directe Instructie Model. De volgende fases worden globaal gevolgd: 
1. Terugblik 
2. Lesdoel benoemen 
3. Instructie 
4. (Begeleid) inoefenen 
5. Zelfstandige verwerking 
6. Feedback 
7. Vooruitblik 
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Een goede instructie is kort en bondig, houdt rekening met het niveau van de leerlingen, is doelgericht en 
spreekt de kinderen aan. Leerkrachten kijken regelmatig bij elkaar en geven elkaar feedback. Ook worden er 
klassenbezoeken ingepland door de directie. 
 

6.2.5 Onze leerkracht stimuleert een actieve en zelfstandige rol bij de leerlingen 
Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Naast zelfstandigheid vinden 
we het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Het doel is om 
kinderen betrokken en actief te krijgen bij hun eigen leerproces. Tijdens de uitleg maken we daarom veelvuldig 
gebruik van coöperatieve werkvormen, gebruiken we vaak wisbordjes en zetten we ICT interactief in. 
Samenwerken is hierin belangrijk. Het is vanzelfsprekend dat autonomie en eigen verantwoordelijkheid niet 
betekent dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden de leerprocessen 
en doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook. Aan het begin van het 
schooljaar voeren we LOL-gesprekken (leerling-ouder-leerkracht). Doel van de gesprekken is om kinderen meer 
te betrekken bij hun leerproces. De komende planperiode willen we deze rol en betrokkenheid nog verder 
uitdiepen. 
 

Actiepunt Prioriteit 

Uitbreiden LOL gesprekken 19-20 

Ondersteuning HCO: vergroten actieve en zelfstandige rol leerlingen (gr.4-8) 19-20 

Ondersteuning HCO: uitdiepen spelend leren (gr. 1-3) 19-20 

Opzetten leerlingenraad 20-21 

 

6.2.6 Onze leerkracht heeft aandacht voor verschillende strategieën 
De leerkracht helpt kinderen met het gebruiken van verschillende oplossingsstrategieën. Dit doet de leerkracht 
o.a. door: 

 Modelling 

 Stimuleren van leerlingen om denkstappen hardop te verwoorden 

 Leert strategieën aan en legt uit wat het nut is 

 Zorgt voor interactie en reflectie 

 

6.2.7 Onze leerkracht analyseert de vorderingen van leerlingen  
Om de juiste instructie en lesstof aan te bieden is het van belang te weten wat kinderen beheersen en/of lastig 
vinden. Tegenwoordig beschikken we over veel data van de resultaten van de kinderen. De leerkracht 
analyseert deze gegevens om de juiste aanpak te kiezen. De IB-er is voor de leerkracht de eerste 
sparringpartner en samen bespreken ze 3x per jaar alle leerlingen. 
 

6.2.8 Onze leerkracht geeft gedifferentieerde lessen 
Op onze school geven de leraren gedifferentieerd onderwijs. We differentiëren bij de instructie (DIM) en de 
verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo).  
 
  



 
 

23 

6.3 Ondersteuning en begeleiding 
 

6.3.1 Passend onderwijs 

Uitgangspunten schoolbestuur: 
 
Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht, waardoor scholen een zorgplicht hebben gekregen. Om 
alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek aan te kunnen bieden, 
werken scholen samen in samenwerkingsverbanden. Bijna alle scholen van De Haagse Scholen participeren 
in het samenwerkingsverband van SPPOH. Dit geldt niet voor de VSO-afdelingen, deze zijn aangesloten bij 
Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. De scholen “de Strandwacht” en “De Piramide” maken 
daarnaast deel uit van enkele andere samenwerkingsverbanden.  
 
SPPOH heeft kaders gesteld waarbinnen passend onderwijs op de scholen vormgegeven wordt en er een 
dekkend aanbod voor al onze leerlingen binnen het samenwerkingsverband is. De scholen werken op drie 
niveaus aan passend onderwijs: 1) de basisondersteuning, 2) extra ondersteuning door arrangementen (voor 
een individuele leerling of een klein groepje leerlingen) en 3) extra ondersteuning door plaatsing op een SBO 
of SO. Voor het gehele kader: zie het ondersteuningsplan van SPPOH 
 
Alle scholen van De Haagse Scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP) ontwikkeld waarmee we 
aan ouders en andere scholen laten zien wat we bieden aan basisondersteuning en extra ondersteuning.  
 
Binnen ons bestuur zien we een groei van onze SO en SBO-scholen. De Haagse Scholen wil in de toekomst 
graag een antwoord vinden, hoe om te gaan met deze groei en wat dit betekent voor de basisondersteuning 
op onze reguliere scholen. 
 

 

6.3.2 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. Het doel van passend onderwijs is dan ook 
om er samen voor te zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen, het liefst in het regulier 
primair onderwijs. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband SPPOH. Wij realiseren ons dat we 
een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op 
het geven van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven 
welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven. Indien een bepaalde onderwijsbehoefte van een leerling 
hierbuiten valt, proberen we met behulp van het samenwerkingsverband een passende andere school te 
vinden. 
 

Actiepunt Prioriteit 

Samenvoegen protocol zorg en begeleiding en schoolondersteuningsprofiel. 19-20 

 

6.3.3 Zorg en begeleiding 
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Hiervoor is het van 
belang om de kenmerken en de onderwijsbehoeftes van de leerlingen vast te stellen, zodat de juiste zorg en 
begeleiding geboden kan worden. Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt het 
ontwikkelproces? De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een 
coördinerende taak. 
 
Daar waar nodig volgt extra zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die moeite hebben 
met de lesstof, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, gebruiken we 
het CITO-LOVS. Extra zorg kan zorg betekenen in de klas of extra zorg buiten de klas door de RT-er of 
plusklasleerkracht. Onze werkwijze is beschreven in het protocol zorg en begeleiding. 
 

6.3.4 Afstemming 
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW), indien gewenst met groepsplannen. Alle leraren beschikken 
over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan delen de leraren 
minimaal twee keer per jaar instructiegroepen in. We onderscheiden de instructie gevoelige groep, de 

https://www.sppoh.nl/system/files/inline/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
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instructie onafhankelijke groep en de instructie afhankelijke groep. De leraren stemmen hun instructie, het 
aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep. Onze werkwijze staat nader beschreven 
in ons protocol zorg en begeleiding. 
 

Actiepunt Jaar 

Vastleggen van onderwijsbehoeften in ESIS op overzichtelijke manier. 19-20 
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6.4 Zicht op ontwikkeling 
 

6.4.1 Protocol zorg en begeleiding. 
Om ervoor te zorgen dat leerlingen zich maximaal en ononderbroken ontwikkelen is het van essentieel belang 
dat wij goed zicht hebben op de ontwikkeling van ieder kind. Wij volgen ieder kind zowel op cognitief als op 
sociaal emotioneel gebied. Wanneer wij signaleren dat leerlingen (dreigen te) stagneren zullen wij dit 
analyseren en bepalen wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden te voorkomen. Deze procedure 
hebben we beschreven in ons Protocol zorg en begeleiding.  
 

6.4.2 Volgen van de ontwikkeling 
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet zodat wij ons onderwijs hierop kunnen aanpassen en 
tijdig eventuele hulp in kunnen schakelen. Wij gebruiken hiervoor verschillende toetsen: 
 
Niet-methodegebonden toetsen (Cito LOVS) 
 

 2 3 4 5 6 7 8 

Rekenen voor kleuters        

Taal voor kleuters        

Rekenen en Wiskunde        

Drie minuten toets (DMT)        

AVI        

Begrijpend lezen        

Spelling        

Werkwoordspelling        

Woordenschat        

Studievaardigheden        

Eindtoets groep 8        

 
Methodegebonden toetsen  
Naast de Cito-toetsen zijn er methodegebonden toetsen. De kinderen werken enkele weken met nieuw 
aangeboden stof uit onze methodes. Op school wordt deze stof verwerkt en geoefend. De toetsen laten 
vervolgens zien of uw kind de aangeboden stof van de afgelopen periode beheerst. De leerkrachten houden de 
resultaten van de kinderen bij. 
 
Pravoo Digitaal  
Het Pravoo registratiesysteem voor groep 1 en 2 bevat observatie-items voor de volgende 10 
ontwikkelingsaspecten: kring, spelen, werken, taal, motoriek, rekenen, auditieve en visuele waarneming, 
redzaamheid en afscheid nemen. Tevens gebruiken wij van Pravoo het protocol om de overgang van groep 2 
naar groep 3 te beoordelen. 
 
Toetsen Beginnende Geletterdheid  
Met deze toetsen kunnen leerkrachten van groep 1 tot en met 3 kinderen opsporen die uitvallen op het gebied 
van beginnende geletterdheid en actie ondernemen om hier iets aan te doen. Leesproblemen kunnen hiermee 
voorkomen worden, want beginnende geletterdheid is een belangrijke voorwaarde voor een goede leesstart. 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling (SEO)  
Met behulp van Leefstijl stimuleren wij de kinderen zich te ontwikkelen tot sociaalvaardige, betrokken en 
zelfstandige volwassenen. Wij meten de sociaal emotionele ontwikkeling van alle leerlingen m.b.v. het 
leerlingvolgsysteem KIJK. 
 
NIO  
In oktober nemen wij onder alle leerlingen van groep 8 de NIO af. De Nederlandse Intelligentietest voor 
Onderwijsniveau (NIO) geeft een advies over welk type voortgezet onderwijs het beste aansluit bij het niveau 
van de leerling en bestrijkt het bereik van VMBO met leerwegondersteuning tot en met VWO. 
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6.4.3 Ononderbroken ontwikkelproces 
Wij streven ernaar om kinderen in 8 jaar tijd de basisschool te laten doorlopen. Dat lukt in de meeste gevallen. 
Naast het realiseren van een doorgaande lijn en het overdragen van de leerlingen aan de volgende leerkracht, 
zetten we het volgende hiervoor in: 
 
Overdracht nieuwe leerling: 
Nieuwe ouders vragen we om een vragenlijst in de vullen voor hun kind. Ook vragen wij of we het 
overdrachtsformulier van de opvang en/of vorige school mogen ontvangen. Op deze manier kunnen wij ervoor 
zorgen dat er een soepele overgang plaats zal vinden.  
 
Tussentijdse instroom: 
We werken met een vast stappenplan voor eventuele aanvragen voor tussentijdse instroom, waarbij er altijd 
vooraf contact is met de school waar de kinderen vandaan komen. 
 
Procedure versnellen, vertragen en doubleren: 
We hebben een vaste procedure afgesproken omtrent versnellen, vertragen en doubleren. Voor de overgang 
van groep 2 naar groep 3 hanteren we het protocol van Pravoo. Wij zijn echter wel van mening dat kleuters de 
tijd moeten krijgen om te rijpen en zullen met name de sociaal emotionele component de doorslag laten geven 
in geval van twijfel. 
 
Protocol advisering voortgezet onderwijs: 
We werken met een vast protocol voor de verwijzing van kinderen naar het voortgezet onderwijs. 
 
Vervolgsucces: 
Tijdens de BOVO dagen horen we hoe onze oud-leerlingen het doen in het vervolgonderwijs. Helaas maakt de 
nieuwe AVG-wetgeving het erg lastig om deze groep leerlingen goed te volgen. 
 
Overdracht naar vervolgonderwijs: 
Indien leerlingen tussentijds de school verlaten, zorgen we voor een goede overdracht middels een 
onderwijskundig rapport. Dit gebeurt ook bij kinderen die de stap maken naar het voortgezet onderwijs. 
Ouders krijgen inzicht in het onderwijskundig rapport en kunnen desgewenst een eigen aanvullende visie 
toevoegen. 
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6.5 De resultaten 
 

6.5.1 Resultaten op leerlingniveau 
Ons streven is om kinderen bewust te laten groeien binnen hun eigen mogelijkheden. Een onderdeel van deze 
groei zien we terug in de resultaten op het gebied van o.a. taal, rekenen en begrijpend lezen.  
 
Uiteraard volgt de leerkracht de ontwikkeling van zijn/haar leerlingen op basis van methodegebonden toetsen 
en observaties. Indien er zorgen zijn, neemt de leerkracht contact op met de IB-er en/of ouders. Naast de 
methodegebonden toetsen analyseert de leerkracht ook de Cito toetsen. Het doel bij deze toetsen is dat een 
leerling groei laat zien. Op 3 vaste momenten worden de resultaten van de leerlingen in ieder geval besproken: 
 

 Wat Wie Wanneer 

1. Overdracht van de groep Lkr oud-lkr nieuw-IB Vóór start schooljaar. 

2. Leerlingbespreking 1 Lkr-IB Na 1e rapport 

3. Leerlingbespreking 2 Lkr-IB Na M toetsen 

 

6.5.2 Resultaten op schoolniveau 
Twee keer per jaar analyseren we de toetsgegevens op school en groepsniveau. We werken met een vast 
format. Het analyseren doen we om zicht te krijgen op het niveau van de verschillende groepen. Maar ook 
kunnen we hiermee ons aanbod kritisch bekijken en zien we het effect van de leerkracht.  
 
We hebben voor alle vakken streefnormen geformuleerd per Cito toets waar we aan willen voldoen.  
Indien we onze eigen norm niet halen, dan bespreken we met het team en de betreffende leerkracht welke 
interventies we zullen inzetten. 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 worden ook 
gekoppeld (collegiale consultatie/intervisie) om good practice op te doen.  
 

Indicatoren Signaal 

 Groepsniveau gem. groepsscore I 

 Dwarsdoorsnede: IV en V % samen minder dan 
30% 

Geen zorgsignaal 

 Groepsgemiddelde II) 

 % IV + V tussen de 30% en 40% 

Alert-signaal: oorzaken onderzoeken, interventies 
inzetten 

 Groepsgemiddelde lager dan een II 

 % IV + V meer dan 40% 

Zorg-signaal: oorzaken onderzoeken interventies 
inzetten 

 

6.5.3 Opbrengsten sociale en maatschappelijke competenties 
Naast de resultaten op het gebied van taal, rekenen en lezen vinden we het ook belangrijk dat de leerlingen 
sociale en maatschappelijke competenties beheersen. De komende planperiode willen we hier extra aandacht 
aan besteden. We zullen starten met bepalen welke doelen we willen bereiken met de leerlingen. 
 

Actiepunt Prioriteit 

Bepalen doelen voor sociale en maatschappelijke competenties. 21-22 

  



 
 

28 

7 VEILIGHEID 
 

Uitgangspunten schoolbestuur: 
 
Veiligheid is in toenemende mate een aandachtspunt in de samenleving, ook binnen het onderwijs. Van 
scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen en onderwijspersoneel een veilige 
omgeving te bieden. Dit houdt in dat er een prettige sfeer is op school. Incidenten zoals ongepast gedrag, 
intimidatie, diefstal en agressie worden voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen 
op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag. 
 
Onze scholen zijn een afspiegeling van een snel ontwikkelende samenleving. Hierdoor kunnen 
veiligheidsvraagstukken ontstaan en om daar goed mee om te kunnen gaan gelden er wettelijke 
verplichtingen en regels. Sinds augustus 2016 zijn scholen wettelijk verplicht om te zorgen voor sociale 
veiligheid op school. Dit vraagt van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid voeren, de effecten van dit 
beleid monitoren en een aanspreekpunt aanstellen om het beleid tegen pesten te coördineren. 
 
De Haagse Scholen heeft een beleidskader opgesteld voor procedures en richtlijnen met betrekking tot 
sociale veiligheid. Daarnaast monitort De Haagse Scholen jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen. Dit 
gebeurt aan de hand van een gevalideerd instrument, dat in samenwerking met Scholen met Succes is 
ontwikkeld. Op basis van een analyse wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. 
 

 

Onze ambitie: 
Ons schoolklimaat is veilig en vertrouwd. 
 

 
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.  
 

7.1 Veiligheidsplan 
Wij zijn van mening dat kinderen zich alleen optimaal kunnen ontwikkelen als de school een veilige plek is. Als 
kinderen goed in hun vel zitten. Om die reden kiezen we er dan ook voor om binnen ons schoolplan hier een 
apart hoofdstuk van te maken, het geeft aan welk belang wij hieraan hechten. Om de veiligheid van onze 
leerlingen (maar ook leerkrachten en ouders) te waarborgen hebben wij een veiligheidsplan opgesteld. 

 

Actiepunt Prioriteit 

Veiligheidsplan herzien. 20-21 

 

7.1.1 Sociale veiligheid 
Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en –vaardigheden op, het is ook de plek waar zij 
leeftijdsgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen, waarden en omgangsvormen. 
Daar hoort bij dat zij leren, oefenen en soms ook grenzen overschrijden. Didactiek en pedagogiek begeleiden 
dit leer- en ontwikkelingsproces. In een veilig schoolklimaat zijn er grenzen en regels, wordt adequaat 
opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag en worden leerlingen aangemoedigd om positief gedrag te laten 
zien. 
 
Centraal in het bereiken van een veilige school staat: 
 

 Een schoolbrede aanpak 
Wij vinden het van belang dat we op onze school op verschillende niveaus aandacht besteden aan het 
onderwerp sociale veiligheid. Zowel op individueel, klassenniveau als op schoolniveau. Binnen de klassen 
wordt er over gesproken. Ook beschikt onze school over een vertrouwenspersoon en een anti-pest 
coördinator en kunnen we eventueel een schoolmaatschappelijk werker inschakelen. Daarnaast vinden wij 
het van belang dat ook ouders en de omgeving betrokken zijn bij dit onderwerp. 
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 Inzet van een methode 
We werken met de methode Leefstijl waarbij we structureel aandacht geven aan sociaal-emotionele 
ontwikkeling en normen en waarden. Hierdoor maken we het onderwerp structureel bespreekbaar. 
Daarnaast maken we gebruik van de lessen van bureau Halt over Social Media en Normen en Waarden. 
 

 Duidelijke normen en waarden 
We streven naar een goede sfeer op onze school waarbij respect voor elkaar centraal staat. Wij proberen 
positief gedrag te belonen en tolereren ongewenst gedrag niet. 
 

 Meten van sociale veiligheid en welbevinden 
Jaarlijks meten wij bij de kinderen vanaf groep 5 hun gevoel van veiligheid en het welbevinden. De 
afgelopen jaren scoorde de school op deze gebieden positief (cijfers boven de benchmark). 

 
De school beschikt over een digitaal registratiesysteem voor incidenten. Jaarlijks analyseren we de gegevens en 
stellen op basis daarvan verbeterpunten vast. Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de 
leraar. Als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de IB-er of directie betrokken bij de afhandeling. Ook 
ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten. De school beschikt over een klachtenregeling (zie 
schoolgids) en heeft een (interne en externe) vertrouwenspersoon. Daarnaast heeft de school een pestprotocol 
en een protocol schorsing en verwijdering. In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid 
geïnformeerd over aspecten van veiligheid (zie H.9).  
 
Op school zijn de volgende protocollen aanwezig: 

 Protocol schorsing en verwijdering 

 Klachtenregeling en vertrouwenspersoon 

 Pestprotocol en schoolregels 

 Registratie incidenten gedrag 

 Meldcode huiselijk geweld 
 
Gezien het belang van dit onderwerp zal onze school het onderwerp ‘veiligheid’ hoog op ons prioriteitenlijstje 
houden. 
  

Actiepunt Prioriteit 

Herzien aanbod mediawijsheid. 21-22 

 

7.1.2 Fysieke veiligheid 
Naast sociale veiligheid moet de school ook fysiek veilig zijn. We doelen dan op een veilig schoolgebouw, een 
veilige route naar school en natuurlijk een veilig schoolplein. De school beschikt over meerdere BHV-ers en 2 
EHBO-ers. De school beschikt tevens over een veiligheidscoördinator. Onze school werkt met Arbomeester2. 
We registreren ongevallen in ESIS. Op die manier kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen 
in kaart brengen en acties plannen. Voor de speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van 
onderhoud. Jaarlijks worden alle speeltoestellen gekeurd. De brandweer heeft een gebruiksvergunning 
afgegeven. Op de school is een ontruimingsplan aanwezig. In ons veiligheidsplan staat beschreven welke 
maatregelen de school neemt om de fysieke veiligheid te waarborgen. 
 
Op school zijn de volgende protocollen aanwezig: 

 Ontruimingsplan 

 Registratiesysteem ongelukken 

 Controlelijst speeltoestellen 

 Controles brandvoorzieningen en noodverlichting 

 Controles gymmaterialen 

 Risico-inventarisatie & evaluatie (RIE) 

 Protocol medische handelingen 
 

Actiepunt Prioriteit 

Afnemen RIE  19-20 

Arbomeester 2 opnemen in 4-jaarlijkse planning. 22-23 



 
 

30 

7.2 Pedagogisch klimaat 
 
Pedagogische visie: 
Zie hoofdstuk 4. 
 
Onze beloftes: 

 Wij zien ieder kind 

 Wij stimuleren persoonlijke groei 

 Wij leren onze leerlingen samen te werken en samen te leven. 
 
Kernwoorden hierbij zijn voor ons: 

 Veilig en vertrouwd 

 Respect 

 Vertrouwen 

 Fouten maken mag 

 Samenwerken 

 Opdoen van positieve ervaringen. 

 Bevorderen van een positieve groepsdynamiek. 

 Stellen van grenzen. 
 

Positief geformuleerde schoolregels 
Om een veilig schoolklimaat te creëren en te behouden hebben we de inzet van alle leerlingen, leerkrachten en 
ouders nodig. Duidelijke schoolregels zijn daarbij onmisbaar. Op onze school geloven we in positief 
geformuleerde schoolregels, dus welk gedrag willen we graag zien. Onderstaande 4 regels vormen de basis 
voor een prettige schoolomgeving. Mogelijke conflictsituaties zullen we altijd bespreken aan de hand van deze 
4 regels. Ook aan ouders vragen we om deze regels te hanteren bij het oplossen van incidenten. Aan het begin 
van ieder schooljaar worden er samen met de kinderen, op basis van deze schoolregels, klassenregels 
opgesteld. 
 

 
 
Pestprotocol 
In ons pestprotocol wordt beschreven hoe we pestgedrag willen voorkomen en aanpakken. Er wordt 
stilgestaan bij de verschillende rollen zoals de rol van de pester, het gepeste kind en de meelopers. Ook de rol 
en invloed van ouders en leerkrachten wordt besproken. Wij focussen niet alleen op pesters en slachtoffers, 
maar gaan ervan uit dat de héle groep een rol speelt bij het pesten. Een positieve groepsdynamiek is essentieel 
om eventueel pestgedrag te voorkomen. Onze school heeft tevens een anti-pest coördinator en 
vertrouwenspersoon. 
 
Gedragscode: 
Onze school werkt met een gedragscode. De basis van deze gedragscode is “respect voor elkaar”. In een enkel 
geval ontstaat er op een school een conflict. We zullen als school altijd trachten het conflict bespreekbaar te 
maken. Daarbij stellen we het belang van het kind centraal. Op die manier komen alle betrokkenen eigenlijk 
altijd gezamenlijk tot een oplossing. 
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Sociaal emotionele ontwikkeling: 
Een positief pedagogisch klimaat is geen vak op school, maar zit verweven in ons gehele onderwijs en school. 
Wij als school veel tijd aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit doen wij onder andere via: 
 
Leefstijl 
In de groepen 1 t/m 8 worden Leefstijllessen gegeven. Leefstijl is een programma dat kinderen helpt om hun 
sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Om een aantal te noemen: samen spelen, samenwerken, 
praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met 
verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Ook komen media- educatie, 
gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor kinderen 
belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school, thuis, als later wanneer zij volwassen zijn. 
 
Gastlessen Bureau Halt 
Onze school heeft naast de lessen van Leefstijl ook andere lessen een structurele plek gegeven in het 
onderwijsprogramma. Te denken valt aan: 
• Lessen sociale media 
• Lessen normen en waarden 
• Lessen online veiligheid 
 
Meten en volgen 
Om een prettig schoolklimaat te behouden is het goed om de leerlingen te volgen en verschillende aspecten te 
meten. Wij doen op dit gebied het volgende: 

 Sociogram 
Twee keer per jaar nemen wij vanaf groep 3 een sociogram af. De uitkomsten geven ons een goed beeld 
hoe de verhoudingen in de klas liggen. De resultaten worden door de leerkracht bekeken en samen met 
directie of IB wordt besproken of er acties moeten worden genomen. 

 KIJK 
Twee keer per jaar vullen wij vanaf groep 3 KIJK in (volgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling). De 
resultaten worden door de leerkracht bekeken en samen met directie of IB wordt besproken of er acties 
moeten worden genomen. 

 Meten sociale veiligheid en welbevinden. 
Een keer per jaar meten we de sociale veiligheid en welbevinden vanaf groep 5. De resultaten worden 
door de leerkracht bekeken en samen met directie of IB wordt besproken of er acties moeten worden 
genomen. De resultaten worden ook op schoolverband bekeken en besproken. 

 Tevredenheidspeilingen. 
Een keer per 2 jaar nemen we tevredenheidspeilingen af bij leerlingen, ouders en medewerkers. De 
resultaten worden geanalyseerd en besproken met het team en de MR. 
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8 PERSONEELSBELEID 
 

Uitgangspunten schoolbestuur: 
 
Vanuit onze missie “wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen” streven wij naar een 
cultuur waarin ruimte is voor professionele ontwikkeling en waarin kennisdeling vanzelfsprekend is in een 
inspirerende leer- en werkomgeving voor alle medewerkers. Het strategisch HRM-beleid zal hiervoor een 
kader schetsen aan de hand van de volgende HR-bouwstenen: strategische personeelsplanning, beoordeling 
en gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk, functiebouwwerk, arbeidsvoorwaarden, opleiding en 
ontwikkeling, mobiliteit en werving & selectie. 
 
Bevoegdheid  
Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden door goede medewerkers binnen te houden en te halen. Het 
uitgangspunt binnen de Haagse Scholen is dat alle leerkrachten bevoegd zijn. Het lerarentekort is hierbij een 
enorme uitdaging. Desondanks stellen wij ook aan nieuwe leerkrachten de eis dat zij over een 
onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs beschikken of, indien zij als zij-instromer zijn aangesteld, 
binnen twee jaar na aanstelling deze bevoegdheid behalen.  
 
Professionalisering 
Binnen onze organisatie is het onderhouden en versterken van de bekwaamheid door professionele 
ontwikkeling van de medewerkers van groot belang. Activiteiten die de professionele ontwikkeling 
ondersteunen zijn opleiding, (persoonlijke) ontwikkeling en kennisdeling in gezamenlijkheid binnen de 
school, tussen de scholen en op bestuursniveau. Leren vindt veelal met elkaar en binnen de school plaats 
bijvoorbeeld in de vorm van teamleren, collegiale consultatie en lesson study. Individuele opleidingswensen 
passend bij de realisatie van de organisatiedoelstellingen worden waar mogelijk gefaciliteerd.  
 
Evenredige vertegenwoordiging vrouwen 
Daar Stichting De Haagse Scholen niet te maken heeft met een ondervertegenwoordiging van vrouwen in de 
directiefuncties, is beleid hierop dan ook niet noodzakelijk. 
 

 

Onze ambitie: 
Onze leerkrachten zijn ambitieus en werken professioneel. 
 

 

8.1 Bekwame en professionele leerkrachten 
De leerkracht is essentieel voor het realiseren van goed onderwijs. Daarom zijn we kritisch bij het aannemen 
van nieuwe leerkrachten, besteden we veel tijd aan begeleiding van onze leerkrachten en stimuleren we 
scholing en het delen van kennis. Naast vakinhoudelijke kennis, didactische vaardigheden en pedagogisch 
vaardigheden hechten wij ook waarde aan de volgende eigenschappen voor onze (nieuwe) leerkrachten: 
 Enthousiast, energiek en positief 
 Flexibel 
 Uitstraling (“er staan”) 
 Staat achter ons openbare karakter 
 Heeft duidelijke visie op het onderwijs, welke past binnen de visie van de school. 
 Goede interactie/klik met kinderen. 
 Inlevingsvermogen. 
 Maakt gebruik van non-verbale communicatie en humor 
 Is sport minded  
 

8.2 Kenmerken van ons personeel 
Op onze school zorgt een betrokken team leerkrachten en onderwijsondersteuners ervoor dat alle kinderen 
goed onderwijs krijgen. De directeur geeft leiding aan de school en is integraal verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directeur wordt bijgestaan door drie 
bouwcoördinatoren voor de onder-, midden en de bovenbouw (taken), een IB-er en enkele specialistische 
coördinatoren. Het MT wordt gevormd door de directeur en de IB-er.  
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Van de 21 medewerkers zijn er 16 vrouw en 5 man. Van de 21 medewerkers werken 4 mensen fulltime. De 
leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand van zaken per 1-3-2019).   
 

 

 
Onze school heeft een goede mix van ervaren en startende leraren. We benutten de ervaren leraren voor de 
begeleiding van de wat jongere leraren. Tevens beschikken we over een interne coach. 
 

Op basis van de kenmerken van onze leerkrachten hebben we de volgende aandachtspunten vastgesteld: 
 

 Extra aandacht aan verdere professionalisering. 

 Extra aandacht aan nieuwe specialisaties. 

 Extra aandacht aan delen van kennis. 
 

 
We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uit ziet en wat wenselijk is op 
een termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand 
dichterbij te brengen. Het personeelsbestand hebben we in de meerjarenbegroting zichtbaar. Hieronder treft u 
een overzicht van de verschillende bestaande functies/taken: 
 

Directeur Eindverantwoordelijk. 

Intern begeleider Verantwoordelijk voor de zorgstructuur 

Groepsleerkrachten Verantwoordelijk voor eigen groep 

Bouwcoördinatoren Sturen ieder een bouw aan. 

Coördinator taal 1e aanspreekpunt taal 

Coördinator gedrag 1e aanspreekpunt gedrag/SEO 

Coördinator het jonge kind 1e aanspreekpunt kleuteronderwijs 

Coördinator hoogbegaafdheid 1e aanspreekpunt plusklas/Levelwerk 

Coördinator cultuur 1e aanspreekpunt cultuuronderwijs 

Coach Begeleiding leerkrachten 

Remedial Teacher Extra hulp leerlingen 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs Verantwoordelijk voor de gymlessen 

Vakleerkracht muziek Verantwoordelijk voor de muzieklessen 

Vakleerkracht vormingsonderwijs Verantwoordelijk voor de GVO-lessen 

Schoolmaatschappelijk werker Ondersteuning leerling, ouder, leerkracht 

Administratief medewerker Verantwoordelijk voor leerling- en financiële administratie. 

Conciërge 1e aanspreekpunt gebouw 

Onderwijsassistenten Ondersteuning leerkrachten 

 
Gewenste functies/taken: 

Coördinator rekenen 
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Coördinator Snappet/ICT 

Coördinator executieve functies 

 
Onze school werkt met coördinatoren voor verschillende specialisaties. Deze coördinator speelt een centrale 
rol bij vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van zijn/haar specialisme. De coördinator ondersteunt en 
enthousiasmeert tevens de collega’s en organiseert met regelmaat teamscholing. Samen met de directie is zij 
verantwoordelijk voor het taalbeleid op onze school. 
 

8.3 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. Leggen de directie, de IB-er en de taalcoördinator klassenbezoeken af en worden er 
nagesprekken gevoerd. Leerkrachten wordt de mogelijkheid geboden om collegiale consultaties af te leggen. 
Dit om leraren van elkaar te laten leren. Als kernwoorden van een professionele cultuur vinden wij belangrijk: 

 Verantwoordelijkheid nemen 

 Vertrouwen geven en elkaar respecteren 

 Kunnen reflecteren op eigen handelen 

 Bereid zijn te leren en te ontwikkelen 

 Elkaar aan kunnen spreken 

 Schoolbelang boven eigen belang kunnen stellen 

 Bewust zijn van eigen toegevoegde waarde 
 

8.4 Begeleiding nieuwe leerkracht 
We werken met een vast protocol voor startende leerkrachten. Nieuwe leraren krijgen een “maatje” 
aangewezen (een meer ervaren collega met daarvoor 20 taakuren per jaar). Dit “maatje” begeleidt de nieuwe 
collega, waarbij het speerpunt ligt op de bespreking van de dagelijkse gang van zaken in de school en uiteraard 
het lesaanbod. De nieuwe collega wordt op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de ambities van de 
school. Daarnaast zetten we een (bovenschoolse) coach in om de leerkracht te begeleiden. Deze coach zal zich 
meer richten op de pedagogische en didactische competenties. Na 3 maanden volgt er een startgesprek met de 
directie. Zie gesprekkencyclus DHS. 
 

8.5 Gesprekkencyclus en bekwaamheidsdossier 
Wij volgen op OBS Houtrust de 'Regeling gesprekkencyclus voor medewerkers van DHS'. Wij hanteren een 
startgesprek, voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek. De schriftelijke uitwerking van het startgesprek en 
het voortgangsgesprek vindt door de medewerker zelf plaats. De schriftelijke uitwerking van het 
beoordelingsgesprek gebeurt door de directie. Altijd worden deze stukken door beide partijen geaccordeerd. 
Ieder jaar vindt er een gesprek plaats, de hele gesprekkencyclus duurt dus drie jaar.  
 
Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. We gebruiken hiervoor het digitale 
dossier van BARDO. Deze dossiers worden beheerd door de leraren zelf. De directie zorgt ervoor dat het 
bekwaamheidsdossier een levend document is door er veelvuldig mee te laten werken. In dit dossier bevinden 
zich:  

 CV 

 Afschriften van diploma’s en certificaten 

 De gespreksverslagen (met acties en afspraken) 

 Evaluaties van gevolgde scholing 

 Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek  

 De persoonlijke ontwikkelplannen 

 De competentie set 

 De gescoorde competentielijstjes 
Daarnaast kan een leraar een portfolio bijhouden. In het portfolio verzamelt de werknemer ‘bewijzen’ voor zijn 
persoonlijke ontwikkeling.  
 
Iedere werknemer stelt na het startgesprek een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op. Tijdens de jaarlijkse 
gesprekken wordt de voortgang van het POP besproken en worden er eventueel aanvullende afspraken 
gemaakt. Alle afspraken worden gearchiveerd in het bekwaamheidsdossier.  
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8.6 Collegiale consultatie en klassenbezoeken 
Wij stimuleren om collega’s bij elkaar in de klas te kijken om van elkaar te leren en elkaar feedback te geven. 
Ook kan op deze manier gekeken worden of de opgestelde ambities worden waargemaakt. Degene die een 
collegiale consultatie uitvoert, doet dit wanneer zijn/haar groep gym of muziek heeft.  
 
De directie, de IB-er en taal coördinator leggen jaarlijks bij ieder teamlid klassenbezoeken af. Vooraf bepalen 
we op schoolniveau waarnaar gekeken zal worden en wordt er een kijkwijzer vastgesteld. Na afloop van het 
klassenbezoek volgt een nagesprek waarin feedback gegeven wordt. Naast klassenbezoeken onderscheiden we 
ook flitsbezoeken. Deze bezoeken zijn kort en gekoppeld aan een observatiepunt.  
 

Actiepunt Prioriteit 

Intervisie en collegiale consultatie vaker inzetten. 19-20 

 

8.7 Professionalisering 
Scholing komt aan de orde in de gesprekkencyclus en tijdens de normjaartaak gesprekken. We maken een 
onderscheidt tussen: 

 Teamscholing: minimaal 4x per jaar geïnitieerd door directie. Hiervoor zetten we een studiedag in. Voor 
deze dagen kiezen we onderwerpen uit ons jaarplan. Iedereen is hierbij aanwezig. 

 Individuele scholing: iedere leerkracht kan gebruik maken van het nascholingsbudget. De leraar vraagt de 
scholing zelf aan bij directie. Indien de scholing bijdraagt aan de schoolontwikkeling, zal de scholing altijd 
goedgekeurd worden. Indien mogelijk kan de scholing onder schooltijd plaatsvinden, mits we de 
vervanging hiervoor rond kunnen krijgen. 

 Begeleidingstrajecten: voor de implementatie van nieuw beleid maken we regelmatig gebruik van het HCO 
(Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding) om ons hierbij te ondersteunen. 

 
Het kan voorkomen dat directie zelf een voorzet geeft voor individuele scholing tijdens de formele gesprekken. 
We vragen aan leraren om in het POP ook de plannen voor scholing te verwerken. 
 
Geplande teamscholing/begeleidingstrajecten 2019-2023:  
 

Jaar Thema 

2019-2020 Begeleidingstraject Spelend leren: groepen 1-2-3 
Begeleidingstraject Actieve en zelfstandige rol leerlingen: groepen 4-8 
 
Scholing: 
Executieve functies 
Coöperatieve werkvormen 

2020-2021 Begeleidingstraject Spelend leren: groepen 1-2-3 
Begeleidingstraject Actieve en zelfstandige rol leerlingen: groepen 4-8 
 
Scholing: 
21st century skills 
 

2021-2022 Nog nader te bepalen en uit te werken in scholingsplan 

2022-2023 Nog nader te bepalen en uit te werken in scholingsplan 

 

Actiepunt Prioriteit 

Opstellen meerjaren scholingsplan. 20-21 

Verwerken individueel scholingsplan in de POP. 20-21 

Delen van kennis 19-20 

 

8.8 Werkverdelingsplan 
Op onze school krijgen alle leraren elk schooljaar taken toebedeeld. De taken zijn onderverdeeld in lesgevende 
taken, algemene taken en deskundigheidsbevordering (zie voor de uitwerking de normjaartaak). Elk jaar wordt 



 
 

36 

er bekeken of de taken goed verdeeld zijn over de verschillende leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van 
wensen en sterke kanten van de personeelsleden. Tenslotte worden er jaarlijks afspraken gemaakt over 
deskundigheidsbevordering. We gebruiken hiervoor het programma Cupella. Ook worden er voor de start van 
het schooljaar afspraken gemaakt over de in te zetten duurzame inzetbaarheid en werkdrukgelden. De 
personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht op dit werkverdelingsplan. 
 

8.9 Professioneel statuut 
Dankzij de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister hebben leraren een duidelijke eigen verantwoordelijkheid 
gekregen. Hiermee hebben zij zeggenschap over vakinhoud, didactiek, pedagogiek en het beoordelen van 
prestaties van leerlingen. Deze zeggenschap is vastgelegd in het Professioneel Statuut. 
 

8.10 Teambuilding 
Naast onderwijsinhoudelijke bijeenkomsten (vergaderingen, studiedagen e.d.) hechten wij veel waarde aan een 
goede sfeer tussen de leraren. Om dit te realiseren organiseren we ook informele bijeenkomsten, zoals: 
vrijdagmiddag borrel, maandelijkse gezamenlijke lunch, teametentjes, sinterklaaslunch, kerstborrel enz. 
Daarnaast is er jaarlijks een personeelsuitje. 
 

8.11 Mobiliteitsbeleid 
Het mobiliteitsbeleid is opgesteld door DHS. Rond februari-maart wordt geïnventariseerd of er belangstelling is 
voor vrijwillige mobiliteit.  
 

8.12 Beleid met betrekking tot stagiaires 
Wij vinden het van groot belang stageplaatsen te verzorgen voor stagiaires en leerkrachten in opleiding. Zij 
worden tenslotte onze toekomstige collega’s. Aan het eind van ieder schooljaar wordt bepaald hoeveel 
studenten er het komend schooljaar in ons team als stagiaire worden opgenomen. OBS Houtrust ontvangt 
studenten van: 

 Haagse Hoge School of In Holland: Pabo studenten 

 Haagse academie voor lichamelijke opvoeding: Halo studenten 

 ROC Mondriaan: SPW studenten 

 VMBO-snuffelstages: uitsluitend toegankelijk voor oud-leerlingen 
In het document “Afspraken stagiaires” staat beschreven wat de verschillende rollen en verwachtingen zijn. 
 

8.13 Verzuim- en Arbobeleid 
DHS heeft haar verzuimbeleid vastgelegd in het document “Voorschriften bij ziekte”. Over het algemeen is het 
ziekteverzuim van OBS Houtrust laag en komt dit niet boven de 1% uit. De afgelopen 2 jaar hebben we echter 
flinke tegenvallers gehad op het gebied van personeelsbezetting. Dit lijkt echter geen structurele oorzaak te 
hebben. Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur. Deze regelt de vervanging. De werknemer meldt 
zich ook beter bij de directeur.  
 
Onze school heeft met Arbo-unie een Arbo-contract afgesloten. Het 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 (groot en/of klein).  
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9 KWALITEITSZORG 
 

Uitgangspunten schoolbestuur: 
 
Kwaliteitszorg is het zorgen voor en bewaken van de onderwijskwaliteit op onze scholen. Het is het totaal 
van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een permanente, systematische en 
cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te bepalen, te beheersen, te bewaken, te 
borgen en te verbeteren’. Dit komt concreet neer op het beantwoorden van de volgende vragen van de 
kwaliteitscyclus (PDCA).  

 Doen wij de goede dingen?  

 Doen wij de dingen goed?  

 Hoe weten wij dat?  

 Vinden anderen dat ook?  

 Wat doen wij met die kennis en informatie 

 
Hiertoe is een kwaliteitskader ontworpen; een set aan kwaliteitseisen dat antwoord geeft op de vraag wat 
wij, als De Haagse Scholen, onder onderwijskwaliteit verstaan. Om onze onderwijskwaliteit zichtbaar en 
meetbaar te maken en dit te borgen en te verbeteren, maken we vanuit het bestuur in ieder geval gebruik 
van een aantal procedures en instrumenten: 

 ESIS, leerlingvolgsysteem waar al onze scholen gebruik van maken. 

 BARDO, digitaal bekwaamheidsdossier voor alle medewerkers. 

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

medewerkers. Hierbij wordt een driejaren cyclus gehanteerd van startgesprek, voortgangsgesprek 

en beoordelingsgesprek. 

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

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

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

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

rapportage mede input geeft voor de jaarlijkse schoolbezoeken door de bovenschoolse directeuren 

en de jaarplannen van de scholen. 

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

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

en schoolbezoeken van de bovenschoolse directeuren. 

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

de cyclus van functioneren en beoordelen, vinden er ook ontwikkelingsgerichte gesprekken plaats 

op de scholen. 

 Monitoring Veiligheidsplannen (notitie veiligheid en DHS) 

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

strategische personeelsplanning, beoordeling en gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk, 

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

 

 

Onze ambitie: 
Onze kwaliteitszorg richt zich naast de resultaten ook op het onderwijsleerproces en pedagogisch klimaat en 
onze eigen kwaliteitszorg/cultuur. 
 

 

9.1 Protocol kwaliteitszorg 
OBS Houtrust is een goede school en dat willen we graag blijven! Daarom hebben wij vastgelegd wat wij 
verstaan onder kwaliteit, hoe we de kwaliteit meten, wat we willen meten, wanneer we meten en indien nodig 
verbeteren. 
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9.2 Doen we de goede dingen? 
Als school is het belangrijk de juiste focus te houden. Het is daarom essentieel om eerst je ambities en doelen 
te bepalen. Wij bepalen dit als schoolteam gezamenlijk en hebben deze ambities/doelen gebaseerd op: 
1. Basis van het recent inspectiekader 
2. Strategisch beleid en ambities van ons bestuur 
3. Aangevuld met onze eigen visie en ambities. 
 
Wij leggen dit vast volgens een vaste procedure:  
 Schoolplan 
 Jaarplan >>> werkgroepen, scholingsplan, vergaderrooster, borgingsdocumenten 
 Jaarverslag 
 

9.2.1 Schoolplan 
Een keer in de vier jaar maakt onze school een schoolplan. In het schoolplan beschrijven we uitgebreid hoe de 
school werkt en onderbouwen we het schoolbeleid. Tevens beschrijven we in dit plan waar de school de 
komende jaren aan gaat werken, wat onze ambities zijn. Uiteraard gebruiken we zoveel mogelijk informatie bij 
het opstellen van dit plan. Ook de MR heeft een belangrijke rol bij het vaststellen van het schoolplan, zij heeft 
uiteindelijk instemmingsrecht.  
 

9.2.2 Jaarplan en jaarverslag 
Op basis van het schoolplan stellen we jaarlijks een jaarplan op. In het jaarplan werken we ontwikkelpunten en 
ambities uit tot een concreet plan. Dit jaarplan wordt gemaakt door de directie, met inbreng van het team. 
Vervolgens wordt het jaarplan besproken met de MR. Aan het eind van ieder jaar evalueren we het jaarplan 
met team en MR (jaarverslag). Vervolgens wordt er een nieuw jaarplan gemaakt. De PDCA-cyclus is hierbij de 
basis. 
 

Actiepunt Prioriteit 

Ambitie per streefpunt zichtbaar maken in concreet gedrag. 19-20 

 

9.3 Doen we de dingen goed? 
Met het team kijken wij structureel naar onze eigen kwaliteit. Een goede school ben je niet alleen als je goede 
resultaten behaalt. Daarom hebben we afgesproken om naar meerdere onderwerpen te kijken: 
1. Onderwijsleerproces en pedagogisch klimaat 

a. Pedagogisch klimaat en handelen 
b. Aanbod en onderwijstijd 
c. Didactisch handelen 
d. Ontwikkeling en ondersteuning van leerlingen 

2. Kwaliteitszorg 
a. Kwaliteitszorg en verantwoording 
b. Kwaliteitscultuur en condities 

3. Resultaten 
 
Om te bepalen of we de dingen goed doen, hebben we informatie nodig. Gegevens die we vervolgens 
analyseren. Een deel van de informatie verzamelen we zelf (zelfevaluatie) en een deel vragen we aan externen. 
 

Onderwerpen: Zicht op kwaliteit door: Procedure vastgelegd in 

Pedagogisch klimaat en handelen: 
a. Veiligheid 
b. Stimulering en ondersteuning 

Analyse incidentenregistraties 
Meten sociale veiligheid en welbevinden 
Afnemen sociogram 
Klassenbezoeken middels kijkwijzers 
Tevredenheidspeiling. 
 

Veiligheidsplan 
Anti-pest beleid 
Schoolregels 
Anti-pest coördinator 
Vertrouwenspersoon 
Kijkwijzers 

Aanbod en onderwijstijd Check aanbod t.o.v. kerndoelen 
Bouwvergaderingen (afspraken en 
aanpassingen methodes) 
Klassenbezoeken middels kijkwijzers 

Kijkwijzer 
Protocol aanschaf nieuwe 
methode. 
Afsprakendocument vakken. 
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Lesrooster i.c.m. overzicht 
onderwijsbehoeftes. 
Tevredenheidspeiling. 

 

Didactisch handelen Klassenbezoeken middels kijkwijzers 
Tevredenheidspeiling. 
 

Kijkwijzer 
Schoolplan 

Ontwikkeling en ondersteuning 
van leerlingen 

Analyses en analysegesprekken. 
Leerlingbesprekingen. 
Handelingsplannen e.d. in ESIS. 
Evaluatie RT 
Tevredenheidspeiling. 

Protocol zorg en begeleiding 

Kwaliteitszorg en verantwoording Analyses resultaten. 
Overzicht onderwijsbehoeften. 
Jaarplan/jaarverslag 
Kwaliteitskaarten Cees Bos 

Protocol kwaliteitszorg 

Kwaliteitscultuur en condities Zelfevaluatie. 
Medewerkertevredenheidspeiling. 

Schoolplan 
Professioneel statuut 
Protocol nieuwe leerkracht 
Regeling gesprekkencyclus 

Resultaten Analyses en analysegesprekken. Format schoolanalyse 

 

Actiepunt Prioriteit 

Protocol kwaliteitszorg aanpassen aan kwaliteitskader bestuur. 19-20 
 

9.4 Vinden anderen dat ook? 
We vinden het belangrijk om ook anderen te vragen wat ze vinden van de kwaliteit van ons onderwijs. Wij 
voeren structureel de dialoog met: 
 

Bestuur 1x per jaar bespreken we onderwerpen m.b.t. de kwaliteit van de school (begroting, jaarplan 
e.d.) 

Team 5x per jaar plannen we inhoudelijke vergaderingen in, 4x per jaar plannen we gezamenlijke 
studiedagen. Daarnaast houden we 1x per 2 jaar een medewerkertevredenheidspeiling. 

MR  
 

6x per jaar vergaderen we samen. We bespreken daar onder andere het schoolplan, jaarplan, 
jaarverslag en de (meerjaren)begroting. 

Ouders  
 

1x per jaar kijken we terug op het vorige jaar en kijken we vooruit op het nieuwe jaar 
(jaarverslag en jaarplan). Daarnaast houden we 1x in de 2 jaar een oudertevredenheidspeiling. 
Ook vragen we ouders om input voor het schoolplan. 

Leerlingen 1x per 2 jaar houden we een leerlingtevredenheidspeiling. 

Inspectie 1x per 4 jaar bezoekt de inspectie onze school. Na het bezoek volgt er altijd een terugkoppeling 
naar het gehele team. 

 
Het is de bedoeling om hier audits aan toe te voegen. Met de audits worden de volgende beleidsdoelstellingen 
nagestreefd: 
• Het stimuleren van de ontwikkeling van de scholen van DHS. 
• Het vormgeven van het interne toezicht binnen DHS. 
 

Actiepunt Prioriteit 

Invoeren leerlingenraad 20-21 

Invoeren audits in samenwerking met ons bestuur. 20-21 
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9.5 Planmatig evalueren, verbeteren en borgen 
Onze school werkt middels de PDCA-methodiek. Om die reden hebben we een planning gemaakt om 
onderwerpen op een vooraf afgesproken moment te evalueren. Hieronder onze planning: 
 

Hoofdstuk Beleidsterrein 19-20 20-21 21-22 22-23 

Missie en visie Missie en visie van onze school.    x 

Analyse Kenmerken van de leerlingen en ouders.    x 

 Bepalen onderwijsbehoeften. x x x x 

 SWOT    x 

 Ouder tevredenheidspeiling. x  x  

 Medewerker tevredenheidspeiling. x  x  

 Leerling tevredenheidspeiling x  x  

 Evaluatie jaarplan. x x x x 

Onderwijskundig beleid Aanbod    x 

 Didactisch handelen  x   

 Ondersteuning en begeleiding   x  

 Zicht op ontwikkeling x x x x 

 Resultaten x x x x 

Veiligheid Schoolklimaat   x  

 Sociale veiligheid en welbevinden x x x x 

 Fysieke veiligheid x    

Personeelsbeleid Integraal personeelsbeleid    x 

Communicatie Intern en extern  x  x 

Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg x x x x 
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10 SAMENWERKING EN COMMUNICATIE 
 

Onze ambitie: 
Onze communicatie is open en transparant 
 

 

10.1 Partners van de school 
 

Organisatie Functie/deskundigheid Inzet en zichtbaarheid 

Medezeggenschapsraad 
(MR) 

Afgevaardigden namens ouders en 
personeel. 

Via medezeggenschapsraad praten 
ouders en personeel mee over 
schoolbeleid. 

Activiteitencommissie 
(AC) 

Vrijwillige enthousiaste ouders. De AC helpt ons met organiseren 
van diverse activiteiten binnen de 
school. 

Vrienden van OBS 
Houtrust 

Sponsorcommissie De commissie zoekt naar extra 
financiële impulsen. 

De Haagse Scholen Bestuurskantoor Ondersteuning school. 

SPPOH Adviseur Advies tijdens MDO en met 
regelmaat overleg over 
zorgleerlingen met IB. 2 uur per 
week beschikbaar. 

HCO Gedragsdeskundige, diverse deskundige Wordt ingehuurd voor het doen van 
individueel onderzoek bij leerlingen, 
observaties, scholing en 
begeleidingstrajecten. 

Xtra+ Schoolmaatschappelijk werk De smw-er is 4 uur beschikbaar voor 
de school en aanwezig bij het MDO. 

CJG Ondersteuning van gezin en school. 
Schoolarts en schoolverpleegkundige. 

Advies o.a. tijdens MDO.  

ONL Ondersteuning bij ernstige dyslexie: bv 
buro leerlinghulp en andere. 

Behandeling leerlingen met ernstige 
dyslexie. 

Viertaal Spraak- taaldeskundige. Op afroep. 

Jutters Ondersteuning kinderen met psychische 
en/of psychiatrische problemen. 

Op afroep. 

Jeugdformaat Ondersteuning van gezin, leerling en 
school. 

Op afroep. 

Wisselend Wisselend Per situatie kan de gevraagde 
ondersteuning wisselend zijn. Als 
school proberen we samen met 
ouders passende ondersteuning te 
vinden. 

DAK Buitenschoolse opvang. Voor- en naschoolse opvang. 

Zo opvang Buitenschoolse opvang. Voor- en naschoolse opvang. 

Skills for Kids Vakdocenten. Aanbod extra activiteiten. 

Sporttuin Vakdocenten. Aanbod extra activiteiten. 

Cultuurschakel Partner cultuuronderwijs. Aanbod cultuuronderwijs. 

Leerplicht Leerplichtambtenaar Contact bij zorgen leerlingen over 
verzuim. 

BOVO BOVO-Haaglanden Organisatie overgang basisonderwijs 
naar voortgezet onderwijs. 

Class for the gifted Stichting Hoogbegaafdenklassen Externe plusklas. 

 
 
  



 
 

42 

10.2 Communicatie 
 

10.2.1 Communicatie intern 
Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. Het gaat erom betrokkenheid te creëren 
van de medewerkers op het werk en op het schoolgebeuren om op die manier de kwaliteit van de school te 
optimaliseren.  
 

Vergaderingen/gesprekken: Wie? Frequentie: 

Studiedagen Hele team 5x per jaar 

Teamvergadering Hele team 7x per jaar 

Bouwvergadering Bouw 14x per jaar 

Werkgroepvergadering Werkgroep 5x per jaar 

MT-overleg Directie, IB 1x per maand 

BC-overleg Bouwcoördinatoren, directeur 7x per jaar 

Functioneringsgesprekken (start, 
vervolg, beoordeling) 

Directeur met leerkracht 1x per jaar 

Leerlingbesprekingen IB-er met leerkracht 3x per jaar 

Analyse gesprekken Directeur of IB-er met leerkracht 2x per jaar 

Klassenbezoeken Directie, Ib-er, taal coördinator 2x, 1x, 2x per jaar 

Collegiale consultatie Leerkrachten onderling 2x per jaar 

 

10.2.2 Communicatie met ouders 
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: 
ieder kind bewust laten groeien. 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. De komende planperiode 
zullen we extra aandacht besteden aan een effectieve samenwerking tussen ouders en leerkrachten. Wanneer 
is er contact gewenst en over welke inhoudelijke zaken? Daarbij moet er een goede balans zijn tussen 
samenwerken enerzijds (open en transparant) en grenzen stellen anderzijds ten aanzien van het beperken van 
de werkdruk bij de leerkrachten. In het jaarplan 2020-2021 zullen we dit verder uitwerken. 
 

Instrument: Wie? Frequentie: 

MR-vergadering MR (ouders/personeel), directeur 6x per jaar 

AC-vergadering AC (ouders), directeur 6x per jaar 

Informatieavond Voor alle ouders 1x per jaar 

Rapportgesprekken Voor alle ouders 2x per jaar (3 rapporten) 

LOL gesprekken Voor ouders vanaf groep 3 1x per jaar 

Kijkmiddagen Voor alle ouders 3x per jaar 

Nieuwsbrief Voor alle ouders Wekelijks 

Mijnschoolinfo Voor alle ouders Indien nodig 

Website Voor alle ouders Indien nodig 

Enquêtes Voor alle ouders 1x per 2 jaar 

Schoolgids Voor alle ouders 1x per jaar 

Gesprekken Ouder-leerkracht/IB/directie Indien nodig 

Themabijeenkomsten Geïnteresseerde ouders Indien gewenst 
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11 SAMENVATTING 
 

11.1 Onze ambities: 
 

1. Ons schoolklimaat is “veilig en vertrouwd”. 

2. Ons onderwijs is “uitdagend en stimulerend”. 

3. Onze leerlingen hebben een “actieve en zelfstandige rol” 

4. Onze leerkrachten zijn “ambitieus en werken professioneel” 

5. Onze communicatie is “open en transparant” 

 

11.2 Globale uitwerking ambities in speerpunten 
In de onderstaande tabel is samengevat welke speerpunten wij hebben benoemd vanuit onze missie en visie 
om nog beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Tevens is in de tabel terug te 
vinden in welk schooljaar de benoemde speerpunten terug te vinden zijn in de jaarplannen waarmee we de 
prioritering aangeven. We pakken de uitwerking van de ambities in de eerste 2 jaar op. De laatste 2 jaar zullen 
we gebruiken voor verdere uitwerking en borging. 
 

Veiligheid 

Ambitie: Ons schoolklimaat is “veilig en vertrouwd”. 

Ondanks dat leerlingen aangeven zich veilig en prettig te voelen op onze school, vinden we dit onderwerp 
dusdanig belangrijk dat we ook de komende planperiode hier extra aandacht aan zullen besteden. Wij 
geloven in de kracht van een positief groepsdynamiek en zullen proberen deze actief positief te 
beïnvloeden. 

Speerpunten Activiteiten Schooljaar: 

Wij beïnvloeden actief de groepsdynamiek op een positieve 
manier. 

Nader te bepalen. 20-21 

Wij betrekken ouders bij het oplossen van conflicten. Nader te bepalen. 20-21 

 

Onderwijskundig beleid 

Ambitie: Ons onderwijs is “uitdagend en stimulerend”. 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen binnen hun eigen mogelijkheden groei laten zien op hun eigen 
presteren. Leren is voor ons meer dan alleen cognitieve ontwikkeling. Het leren begint bij ons met het 
spelend leren in de onderbouw en ontwikkelt zich tot de 21st century skills in de rest van de school. Naast 
gedifferentieerd onderwijs aan te bieden, proberen we ons onderwijs uitdagend en stimulerend te maken 
voor de leerlingen. Dit doen we o.a. door een brede ontwikkeling te stimuleren.  

Speerpunten Activiteiten Schooljaar: 

Ons kleuteronderwijs geeft thematisch les volgens het 
principe van spelend leren. 

Begeleidingstraject HCO. 19-20 

In groep 3 is er ruimte voor spelend en bewegend leren. Begeleidingstraject HCO. 19-20 

Vanaf groep 4 werken we vaker projectmatig en worden 21st 
century skills geïntegreerd. 

Begeleidingstraject HCO. 20-21 

 

Ambitie: Onze leerlingen hebben een “actieve en zelfstandige rol”. 

Wij betrekken onze leerlingen bij hun eigen leerproces. We houden daarbij rekening met verschillen tussen 
de leerlingen. De leerkracht blijft een belangrijke rol houden en helpt te structureren en het totale proces te 
overzien. 

Speerpunten Activiteiten Schooljaar: 

We betrekken leerlingen meer bij hun eigen leerproces. Begeleidingstraject HCO. 
Uitbreiden LOL gesprekken. 

19-20 

We gebruiken werkvormen gericht op samenwerken. Scholing coöperatieve 
werkvormen. 

20-21 
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Personeelsbeleid 

Ambitie: Onze leerkrachten zijn “ambitieus en werken professioneel”. 

De leerkracht werkt dagelijks met onze leerlingen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat we investeren in de 
ontwikkeling van onze leerkrachten. Investeren in tijd, aandacht, begeleiding en ondersteuning. We 
proberen de organisatie zo in te richten dat een leerkracht ruimte heeft om zich te ontwikkelen. Alleen maar 
ook als team. 

Speerpunten Activiteiten Schooljaar: 

We besteden veel tijd aan scholing en het delen van kennis. Opstellen meerjaren 
scholingsplan. 
Intervisie en 
klassenconsultaties. 

19-20 

We onderzoeken op welke wijze we als team het meest 
efficiënt overleggen, afstemmen en uitvoeren. 

Uitbreiden rol 
bouwcoördinatoren. 
Oriëntatie traject 
LeerKracht. 

19-20 

 

Samenwerking 

Ambitie: Onze communicatie is “open en transparant”. 

Samenwerking is essentieel. Het meeste contact hebben wij als school met de ouders van onze leerlingen. 
Indien de samenwerking goed verloopt, versterkt dat de ontwikkeling van onze leerlingen. De basis voor een 
goede samenwerking is wederzijds respect en vertrouwen hebben in elkaars kennis en kwaliteiten.  

Speerpunten Activiteiten Schooljaar: 

We communiceren duidelijk over onderwijsinhoud, zorg en 
begeleiding. 

Nader te bepalen. 20-21 

We werken efficiënt samen met ouders waarbij we zoeken 
naar de juiste balans tussen samenwerken en grenzen 
bewaken. 

Nader te bepalen. 20-21 

 

Kwaliteitszorg 

Ambitie: Onze kwaliteitszorg richt zich naast de resultaten ook op het onderwijsleerproces en pedagogisch 
klimaat en onze eigen kwaliteitszorg/cultuur. 

Een goede school is kritisch naar zichzelf en durft zichzelf een spiegel voor te houden. Naast de resultaten 
van ons onderwijs kijken we daarom naar meerdere aspecten van kwaliteit. Ook vinden we het belangrijk 
om feedback te vragen. 

Speerpunten Activiteiten Schooljaar: 

We meten onze kwaliteit middels zelfevaluaties. Document kwaliteitszorg 
updaten. 
Uitvoeren zelfevaluaties. 

19-20 

We meten onze kwaliteit middels audits. Uitvoeren audit DHS. 20-21 
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11.3 Overige actiepunten 
Naast het uitwerken van onze ambities zijn er ook actiepunten te benoemen waar we de komende planperiode 
mee aan de slag willen. Per jaarplan zullen we proberen de actiepunten zoveel mogelijk te koppelen aan onze 
ambities. Hieronder een overzicht en planning: 
 

Onderwerp Actiepunt 19-20 20-21 21-22 22-23 

Missie en visie Ambitie per streefpunt zichtbaar maken in concreet 
gedrag. 

x    

 Visie bepalen op 21-eeuwse vaardigheden.  x   

 

Inhoud onderwijs Verder ontwikkelen gebruik Snappet. x x x x 

 Opleiden van een rekenspecialist. x x   

 Vervangen methode technisch lezen x    

 Opstellen van cultuurbeleidsplan.    x 

 Verder uitwerken projecten cultuur en talenten. x    

 Deelname sportiefste school van Nederland 2021  x   

 Doorgaande leerlijn ICT ontwikkelen x    

 ICT-beleidsplan herzien. x    

 Uitvoeren checklist actief Burgerschap.   x  

 

Didactisch handelen Afspraken zelfstandig werken herzien (gebruik 
stoplicht, vragen stellen e.d.). 

x    

 Herijken lesurentabel.    x 

 Opzetten leerlingenraad  x   

 

Ondersteuning en 
begeleiding 

Samenvoegen protocol zorg en begeleiding en 
schoolondersteuningsprofiel. 

x    

 Vastleggen van onderwijsbehoeften in ESIS op 
overzichtelijke manier. 

x    

 

Resultaten Bepalen doelen voor sociale en maatschappelijke 
competenties. 

  x  

 

Veiligheid Veiligheidsplan herzien.  x   

 Vervangen KIJK. x    

 Herzien aanbod mediawijsheid.   x  

 Afnemen RIE x    

 

Personeelsbeleid Intervisie en collegiale consultatie vaker inzetten. x    

 Verwerken individueel scholingsplan in de POP.  x   

 Arbomeester 2 opnemen in 4-jaarlijkse planning.    x 
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12 BIJLAGEN/VERWIJZINGEN 
 
In ons schoolplan verwijzen we naar achterliggende documenten en hebben we gebruik gemaakt van 
verschillende documenten. De volgende documenten zijn aanwezig op school: 
1. Protocol kwaliteitszorg 
2. Analyse opbrengsten 
3. Ouder tevredenheidspeiling en analyse 
4. Medewerker tevredenheidspeiling en analyse 
5. Leerling tevredenheidspeiling en analyse 
6. Jaarplan en jaarverslag 
7. Schoolondersteuningsprofiel 
8. Protocol zorg en begeleiding 
9. Afspraken stagiaires 
10. Bekwaamheidseisen OBS Houtrust 
11. Protocol begeleiding nieuwe leerkracht 
12. Protocol advisering groep 8 
13. Pestprotocol 
14. Verzuimprotocol  
15. Actief burgerschap en sociale cohesie 
16.  (Meerjaren)begroting  
17. Rapportage inspectiebezoek 2015  
18. Schoolveiligheidsplan 
 
De volgende protocollen zijn vastgesteld op bestuursniveau: 
1. Ambitiestatement DHS 2015-2020 
2. Uitgangspuntennota Planning & Control 
3. Regeling gesprekkencyclus DHS  
4. Meerjarenplan HRM 
5. Ziekmeldings- en reïntegratieprotocol DHS  
6. De Haagse Educatieve Agenda 2018-2022 
7. Ondersteuningsplan SPPOH 2017-2021  
8. Medezeggenschapsstatuut c.q. -reglement  
9. Beleid omtrent aanvaarding van materie en geldelijke bijdragen niet zijnde ouderbijdragen en lumpsum, en 

sponsorbeleid. (Art 12 lid 1 WPO). 
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