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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING  
 

1.1 De richting 

De Egbertusschool is een kleine, katholieke school met een kind- en oudervriendelijk imago, 

gelegen in de oude stadskern van Vianen. Op deze stadsschool wordt onderwijs op maat 

gegeven. Ieder kind is er welkom en de ouder is er op de eerste plaats ouder, soms met de 

rol van partner, soms met de rol van klant. Vanuit dit perspectief probeert de 

Egbertusschool de kinderen op te voeden tot jonge, sociaal voelende mensen, die begrip voor 

elkaar opbrengen. Ook al kom je uit een andere cultuur, heb je een andere godsdienst of zie 

je er anders uit: we respecteren elkaar! 

 

1.2 Directie  

De directeur van de school is Ben van der Werf. Hij heeft de dagelijkse leiding en draagt 

de eindverantwoordelijkheid voor schoolzaken. Hij wordt geassisteerd door een team, 

waarvan een aantal teamleden zich heeft gespecialiseerd tot rekenspecialist, taalspecialist, 

specialist begaafdheid, kunst- en cultuurcoördinator, Cambridge-Engels specialist, Rots- en 

Water specialist, ICT-coördinator, schoolopleider en/of ARBO-coördinator. Daarnaast volgt 

een teamlid de tweejarige master ‘Leren en innoveren’. Ja, er zijn ook nog teamleden die 

gewoon voor de groep staan! 

Voor de directeur van de school is schooljaar 2019 – 2020 het laatste jaar. Vanaf januari 

2020 wordt de procedure die moet leiden tot de benoeming van een nieuwe directeur in gang 

gezet. Bij zijn afwezigheid is Ramona de Jong het eerste aanspreekpunt. Zij zorgt voor 

afhandeling van lopende zaken. 

 

1.3 Situering van de school 

Onze school bevindt zich als enige midden in de oude stadskern van Vianen en is daarmee 

uniek gelegen. Het is een gezellige, knusse school met een rijke, meer dan 100-jarige 

geschiedenis. Tot 1921 werd in het Egbertushuis, van de zusters van Onze Lieve Vrouwe van 

Amersfoort, uitsluitend onderwijs aan meisjes gegeven. Toen door de L.O.-wet van 1921 ook 

het bijzonder onderwijs werd gesubsidieerd, werd het een gemengde school voor jongens en 

meisjes. In 1924 werd aan het Egbertushuis een nieuw schoolgebouw gebouwd. De school 

kreeg de naam St. Aloysiusschool. In 1971 werd het inmiddels sterk verouderde gebouw 

gerenoveerd en uitgebreid. Het Egbertushuis werd afgebroken. De naam van de vernieuwde 

school is het enige dat nog aan het oude klooster herinnert.  

De kleuters waren gehuisvest in het gebouw aan het Zwanengat, jarenlang naamloos (R.-k. 

Kleuterschool), de laatste jaren onder de naam “De Schakel”. Vanaf 1983 komen beide 

scholen onder eenhoofdige leiding. 

 

1.4 De schoolgrootte 

Op 1 oktober 2019 bedroeg het aantal kinderen op onze school 152, verdeeld over 7 groepen 

en 10 personeelsleden. De kinderen van de Egbertusschool komen in hoofdzaak uit de 

autochtone bevolkingsgroepen. De ouders zijn van laag tot hoog opgeleid, waarbij het 

bovenkader het sterkst is vertegenwoordigd. 

Een tiental jaren terug bedroeg het leerlingaantal zo’n 60 kinderen, niet voldoende om als 

zelfstandige school door het leven te gaan. De Egbertusschool maakte dan ook deel uit van 

de Wegwijzer, een grote school in de Monnikenhof te Vianen. Met de geleidelijke stijging 
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van het aantal kinderen verkreeg de school in 2006 – 2007 zijn zelfstandige status. 

Prognoses gaven aan, dat de school tien jaar stabiel zou blijven met een gemiddeld 

leerlingenaantal van zo’n 140 kinderen. Deze prognose lijkt achterhaald te zijn. Met name in 

de afgelopen jaren is de instroom hoger dan verwacht en is het gemiddeld leerlingenaantal 

van 150 leerlingen in zicht gekomen. In de prognoses is geen rekening gehouden met 

toekomstige woningbouwplannen in de directe omgeving van de stadskern van Vianen. 

In 2007 – 2008 is door een inpandige verbouwing een zesde lokaal gerealiseerd. In 2017 - 

2018 een zevende lokaal. Hiermee zullen we het voorlopig moeten doen.  

 

1.5 Onze schoolbevolking 

Uit de oude Binnenstad komt 40 % van onze schoolbevolking. Uit Zederik (inclusief De 

Borchen) komt 35 %. Uit De Hagen komt 18 % van onze kinderen. En 7 % komt uit overige 

wijken van Vianen waaronder Monnikenhof. 

  

De Egbertusschool is vooral populair bij hoogopgeleide ouders: 

● Van 70 % van deze gezinnen heeft/hebben de ouder(s) een opleiding gevolgd 

variërend van HAVO,  (V)WO, HBO tot Universiteit. 

● Van 30 % van deze gezinnen heeft/hebben de ouder(s) een opleiding genoten 

variërend van LBO, MAVO tot (V)MBO. 

 

Zie ook: Scholen op de kaart  

   

1.6  Het klimaat van de school 

Wij vinden het heel belangrijk, dat kinderen met plezier naar school gaan. Daartoe dient de 

school te zorgen voor een veilig klimaat. Een klimaat waarin je jezelf prettig voelt, waarin 

je ervaart dat je bij elkaar hoort (samen), waarin je goed kunt leren, waarin je fijn met 

anderen kunt spelen en samen kunt werken. Een klimaat waaraan je merkt dat je wordt 

gewaardeerd en gerespecteerd. Een klimaat dat uitstraalt, dat het niet uitmaakt wie je bent 

of wat je doet, welke huidskleur je hebt, welke godsdienst je belijdt of uit welk een cultuur 

je komt. Kortom: een fijne school waarbij ouders, leerkrachten en kinderen zich betrokken 

voelen en waar verschillen worden gezien als een rijkdom voor de school! 

 

 

  Voor overige algemene gegevens de Egbertusschool betreffende verwijzen we graag naar: 

- Scholen op de kaart  

- De bijlage ‘Zicht op Kwaliteit’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/8409/Egbertusschool-school-voor-Basisonderwijs?locatie=mijnlocatie&presentatie=1&sortering=2
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504580/Zicht-op-kwaliteit-jaardocument-2018---2019.pdf
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2. UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR  
 

 

2.1 DE HOOFDLIJNEN VAN HET STRATEGISCH BELEID VAN ONS BESTUUR  

TRINAMIEK 

 

De Raad van Toezicht heeft haar doelstelling verwoord in het 

toezichtkader, waarin door de Raad van Toezicht de waarden en 

belangen van de morele eigenaren van Trinamiek zijn vertaald 

naar strategische doelstellingen. De strategische doelstelling 

zijn ondervangen in het koersplan van Trinamiek.  

 

Het afgelopen jaar is gewerkt aan het nieuwe koersplan van 

Trinamiek aan de hand van de kernthema’s: boeiend onderwijs, 

samen en pedagogische tact en de kernwaarden vertrouwen, 

verbinding en vakmanschap. Dit proces is in 2017 afgerond. De 

uitwerking van de kernthema’s staan weergegeven in mindmaps 

en een concretisering per thema en subtak (Uitwerking 

Koersplan Trinamiek). 

 

Hieronder een uitwerking van de drie thema’s: 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GXdLQbaxaHTD7XQ_kDzha6zCse7LheMslSY1r-pMmjs/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GXdLQbaxaHTD7XQ_kDzha6zCse7LheMslSY1r-pMmjs/edit#gid=0
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2.2 WELKE KWALITEITSEISEN STELT HET BESTUUR?  
 

Trinamiek gaat uit van de principes van de lerende organisatie en vanuit de visie van het Rijnlandse 

denken. Bij een Rijnlandse organisatie gaat het primair om het ondersteunen van de 

werkgemeenschap van mensen die een mooi vak willen uitoefenen - en niet om het zo effectief 

mogelijk aansturen van mensen die dan vervolgens proberen de instructies zo goed mogelijk op te 

volgen. Het stroomschema kwaliteit geeft aan hoe wij de horizontale en verticale verantwoording 

van ons handelen vormgeven. 

 

Niet de systeemwereld staat centraal maar de leefwereld. Daar zitten de vakmensen die het 

verschil kunnen en moeten maken. We willen stimuleren dat mensen zelf de regie en regelruimte 

nemen en daarvoor is vertrouwen van de leidinggevende nodig. Leidinggeven is dan verbinding maken, 

faciliteren, coachen en dat doen wat nodig is om de zelfstandigheid te bevorderen. 

 

In schooljaar 2018-2019 is Trinamiek gestart met strategische personeelsbeleid. Het is de intentie 

om in beeld te brengen welke medewerkers en competenties nu in huis zijn en welke er straks nodig 

zijn om het koersplan te kunnen behalen. Vervolgens kan de organisatie gerichte interventies 

ondernemen om zeker te stellen dat zij blijft beschikken over de benodigde kennis en capaciteit. 

Uiteraard houden we daarbij rekening met de individuele belangen van personeelsleden afgezet 

tegen de belangen van de Stichting Trinamiek. 

 

De Trinamiek Academie is hier een mooi voorbeeld van. De interne opleidingstak is afgestemd op 

het Koersplan. Het aanbod richt zich op het (verder) ontwikkelen van de professionaliteit binnen 

de kaders van het Koersplan. De professionele ontwikkeling zal altijd ten dienste staan van het 

team, het netwerk, de projectgroep, de stichting en heeft als doel het geheel sterker te maken.  

Een ander voorbeeld is het beleid voor studenten en starters.  In het document ‘begeleiding 

studenten’ staat de achtergrond beschreven, de opvang en begeleiding van studenten, startende 

personeelsleden en informatie over de opvang en begeleiding van personeelsleden.  

 

Een van de belangrijkste effecten van strategische personeelsbeleid is dat iedereen in de 

organisatie bewust wordt van de noodzaak om zich op verandering voor te bereiden. Met de huidige 

arbeidsmarkt is er geen apart beleid voor wat betreft de evenredige vertegenwoordiging van 

vrouwen in de schoolleiding (artikel 30 WPO). 

 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1srf62uCvZL7YEYBifTnUEUaN7C_fe3x8cz5yg8xSu-o/edit#slide=id.g40ef380e03_0_0
https://pagetopage.nl/trinamiek2018academie/mobile/index.html
https://docs.google.com/document/d/1Td87VBCoXiDPOycoQG9NC6OGruwafrvJsJXNr-Zp40c/edit
https://docs.google.com/document/d/1Td87VBCoXiDPOycoQG9NC6OGruwafrvJsJXNr-Zp40c/edit
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Trinamiek werkt volgens de onderstaande kwaliteitscyclus: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Inzoomen op Samen Leren: 
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3. DE VORIGE BELEIDSPERIODE 
 

De beleidsvoornemens over de periode 2015 – 2019 zijn zichtbaar gemaakt in de volgende mindmap. 

 

Wat is daarvan gerealiseerd? 

- Van het communicatieplan kunnen we het volgende afvinken: 

 Een volledig vernieuwde website: https://www.egbertusvianen.nl/ 

 Inzet van het ouderportaal 

 Start met het inrichten van een kindportfolio 

 Afnamen van de tevredenheidsonderzoeken van Integraal/WMK 

 Van papier naar digitaal 

 Opslag van bestanden in Winsys (inmiddels in Cloudwise) 

 Ouderbetrokkenheid 3.0 

o individueel gespreksarrangement met startgesprek en intakegesprek 

o ouders als buddy 

o ‘nieuwjaarsreceptie’ in augustus (openingsfeest voor ouders, kinderen en 

teamleden) 

- Nieuwe methode voor katechese 

- Implementatie nieuwe methode voor rekenen 

- Heroriëntatie op missie/visie 

- Naar een lerende organisatie (zie afzonderlijke zijtakken) 

- Borging leerkrachtvaardigheden (zie afzonderlijke zijtakken) 

- Borging standaarden Passend Onderwijs 

- Boeiend onderwijs voor ieder kind 

 

Je kunt beter vragen wat er niét gerealiseerd is… 

- Onze drama- /dansspecialist is naar een andere werkplek vertrokken 

- De ambitie voor rekenen en taal is op basis van voortschrijdend inzicht naar beneden 

bijgesteld:  

o Was:   60% I + II; 80%  I t/m III; 90% 1 t/m IV 

o Is geworden:  45% I + II; 70%  I t/m III; 85% 1 t/m IV 

- De folder is er nooit gekomen 

 

Wat dit voor de nieuwe beleidsperiode betekent is zichtbaar gemaakt in ons ‘Schoolontwikkelplan 

Egbertusschool 2017 – 2022’ te vinden in hoofdstuk 7: ‘Ambities en meerjarenbeleid op hoofdlijnen’. 

  

https://www.egbertusvianen.nl/bestanden/421928/Schoolontwikkelplan-Egbertus-2015---2019.pdf
https://www.egbertusvianen.nl/bestanden/356737/Communicatie-op-de-Egbertusschool.pdf
https://www.egbertusvianen.nl/
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
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4. MISSIE/VISIE VAN DE SCHOOL  
 

 

DE MISSIE VAN ONZE SCHOOL: 

 

‘Samen leven en leren in een veilige omgeving’. 
 

 

De school wil kinderen de kans bieden zich zó te ontwikkelen, dat zij opgroeien tot harmonische 

mensen, die zich in de complexe maatschappij staande weten te houden.  

 

In de missie van de Egbertusschool staan centraal: ‘samen leven en leren’ en ‘een veilige omgeving’. 

 

Samen leven en leren 

We zijn ons bewust dat we een kleine gemeenschap vormen. We hebben elkaar hard nodig: ouders, 

kinderen en leerkrachten. Ouders en leerkrachten zullen in het belang van de ontwikkeling van het 

kind mogen samenwerken. Kinderen zullen ook met elkaar mogen samen werken: samen leven en 

leren. Samen tot ontwikkeling komen, waarbij de kinderen elkaar iets kunnen leren en mogen 

ontdekken, dat ieder zo zijn eigen talenten heeft. Ieder kind is uniek. Door niet alleen de 

verstandelijke vermogens te benadrukken, maar (juist) ook oog te hebben voor kwaliteiten op het 

fysieke, sociaal-emotionele en creatieve vlak, willen we duidelijk maken, dat we de mens in zijn 

totaliteit willen bezien. Door de sterke punten van het kind te benadrukken, willen we het kind 

positief versterken in zijn ontwikkeling. Een positief zelfbeeld, het hebben van zelfvertrouwen, 

maakt dat het kind kan opgroeien tot harmonisch mens, die zich in de complexe maatschappij 

staande weet te houden. Versterken waar een kind goed in is en op onderdelen waar een kind wat 

minder sterk in is, trachten ontwikkeling in gang te zetten, waarbij de lat net even iets hoger komt 

te liggen, dan wat een kind op basis van verwachtingen redelijkerwijs zou (aan)kunnen.  

 

Een veilige omgeving  

Om tot ontwikkeling te kunnen komen is een veilige omgeving onontbeerlijk. Wie zich niet veilig 

voelt, zit niet lekker in zijn vel en kan zich niet optimaal ontwikkelen. Het respectvol met elkaar 

omgaan, draagt bij aan die veilige omgeving. Respect voor elkaars verschillen maakt dat we op zoek 

kunnen gaan naar dat wat ons bindt. Diversiteit wordt gezien als een rijkdom voor de school, een 

inspiratiebron waaruit rijkelijk kan worden geput. Kinderen wordt geleerd respect voor anderen te 

hebben. Jong geleerd is immers oud gedaan. Kinderen zijn op jonge leeftijd nog onbevangen en 

worden nog niet geremd door verschillen in kleur, culturele achtergrond of sekse. We willen zorgen 

voor een positieve sfeer, waarin het fijn vertoeven is. Een school waar ouders, kinderen en 

teamleden met plezier naar toe gaan. Een school waar je jezelf als ouder, kind en teamlid veilig en 

thuis voelt. 

 

‘Samen leven en leren in een veilige omgeving’ is als onze missie de leidraad voor ons handelen. 
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Ons logo 

De missie van onze school komt tot uitdrukking in ons logo. De groene kleur staat voor ‘veilig’, maar 

ook voor ‘groei’, voor ‘ontwikkeling’. De kinderen op het logo zijn naar elkaar gericht. Ze hebben 

elkaar nodig, werken samen en houden een klaverblad omhoog. Het 

klaverblad staat voor ‘geluk’, voor ‘welbevinden’. De vier bladen van het 

klavertje staan voor: 

 Kind 

 School 

 Ouder 

 Schoolomgeving  

Het een kan niet zonder het ander. De school realiseert zich maar al 

te goed, dat wanneer het kinderen wil laten opgroeien tot harmonische 

mensen, die zich in de complexe maatschappij staande weten te houden, dat het moet trachten niet 

alleen voor het kind van betekenis te zijn op school, maar juist ook in het gezin en in de omgeving 

waarin het kind speelt. Een kind dat zich thuis of in zijn directe omgeving niet veilig voelt, kan nooit 

optimaal tot ontwikkeling komen, hoe hard de school zijn best ook doet! 

 

4.1 De kernwaarden van de Egbertusschool 

Kernwaarden zijn de belangrijkste idealen en motieven die de Egbertusschool nastreeft. Het team 

van de Egbertusschool heeft vier kernwaarden geformuleerd: Respect, plezier, veiligheid en samen.  

  

Samen 

Het is van belang dat kinderen, maar ook volwassenen, ervaren dat het fijn is om bij elkaar te horen, 

ergens deel van te mogen uitmaken. Van een vriendenclubje, van de groep waarin je zit, van de school 

waarop je zit, maar ook van de buurt waarin je school staat. Deel uitmaken van een groter geheel 

maakt dat je je verbonden voelt met elkaar en dat je bereid bent om voor die ander van betekenis 

te zijn. Samen sta je sterk, samen kun je energie bundelen en veel voor elkaar krijgen. Samen ben 

je solidair en kun je die ander helpen op die momenten dat het nodig is. Vanuit deze betrokkenheid 

doen we er alles aan om er voor te zorgen dat het met die ander, die groep, die school, die buurt 

goed gaat.  

  

Veiligheid 

Wie zich niet veilig voelt, kan zich niet goed ontwikkelen. Je gedachten zijn continu ergens anders. 

Je bent niet bij de les. Gevoelens van onveiligheid maken je niet gelukkig. Je neemt dit gevoel mee 

naar huis, je kunt niet slapen, je voelt je niet prettig. Soms kun je aan die onveiligheid iets doen. 

Je kunt fysieke maatregelen treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Je kunt heldere 

afspraken maken en deze vastleggen in protocollen. Maar wat doe je als je dag in dag uit wordt 

gepest en niet voor jezelf op durft te komen? Geen hulp durft in te roepen? Zelfs niet van de juf? 

Het team van de Egbertusschool zal er alles aan doen om er voor te zorgen, dat ieder kind, iedere 

ouder, iedere leerkracht zich veilig voelt op school. Zie daarvoor: 'Hoe zorgen we voor een veilige 

omgeving?' 

  

Plezier 

'Veel plezier!' hoor je veel ouders zeggen, wanneer zij hun kind naar school brengen. 'Veel plezier!' 

Kinderen die met veel plezier naar school gaan, zullen beter tot ontwikkeling komen, dan wanneer 

zij met tegenzin naar school moeten. Door ervoor te zorgen, dat kinderen lessen op niveau krijgen 

aangeboden, dat lessen boeiend zijn, uitdagend zijn, een beroep doen op de zelf ontdekkende 

http://1.382.klanten.instapinternet.nl/pagina/341370/Hoe+we+zorgen+voor+een+veilige+omgeving
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/pagina/341370/Hoe+we+zorgen+voor+een+veilige+omgeving
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houding van de kinderen, zorg je voor plezier. Maar ook kinderen positief benaderen, hen laten 

weten, dat zij er mogen zijn, dat fouten maken mag, geeft plezier. En hoe plezierig is het niet, 

wanneer je steeds opnieuw te horen krijgt: 'Je kán het!. Ik geloof in jou!' 

  

Respect 

'Zonder respect vaart niemand wel!' Ieder mens wil met respect behandeld worden. Waardig en 

waardevol. Respect tonen voor een ander betekent, dat je jezelf minder belangrijk maakt ten 

opzichte van die ander. Daardoor krijgt die ander de ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Met respect 

omgaan met een ander, betekent, dat je oog hebt voor die ander, voor zijn/haar kwaliteiten, maar 

ook voor zijn/haar tekortkomingen. Daar waar die ander tekort schiet, kan jij de helpende hand 

bieden, Daar waar jij tekort schiet, kan die ander zijn zijn/haar kwaliteiten inzetten. Zo vullen we 

elkaar aan en is niemand minderwaardig. 

 

4.2 De doelstellingen van de Egbertusschool 

Wanneer je weet wat je wilt, kun je koesteren waar je tevreden mee bent en plannen wat je in de 

nabije toekomst wilt bereiken. De missie van de school is vertaald naar de volgende VISIE: 

 

 Ieder kind is uniek en heeft recht op een eigen doorlopend leerproces. Daarbij houden we 

rekening met de eigen leerstijl en leertempo van het kind. Zo kan de actieve betrokkenheid 

van elk kind optimaal gegarandeerd worden. Het zelf ontdekken krijgt steeds meer nadruk. 

Deze wijze van leren vraagt om een veilige en plezierige omgeving, een veilige groepssfeer 

in een vertrouwde en uitdagende ruimte met veilige leermaterialen, waardoor een leer- en 

leefklimaat gecreëerd wordt, dat inspeelt op de nieuwsgierigheid van kinderen, zodat ze op 

een veilige manier de wereld kunnen ontdekken. De school biedt kinderen ruimte voor eigen 

fantasie, creativiteit en zinvinding, kwaliteiten die met respect en bewondering door de 

leraren gestimuleerd worden. De school is een leer- en leefgemeenschap, waarin 

levensbeschouwelijke richtingen en maatschappelijke tradities worden gerespecteerd. Een 

kind leert spelenderwijs deel te zijn van die gemeenschap en aandacht te hebben voor de 

behoeften van die gemeenschap. De school zelf is onderdeel van een nog groter geheel, de 

maatschappij, en heeft in die setting meer te bieden dan onderwijs alleen. Door aandacht te 

hebben voor de behoeften van die gemeenschap, kan de functie van de school worden 

uitgebreid tot een ‘brede school’. De school wil een professioneel lerende organisatie zijn, 

die streeft naar continue verbetering van onderwijs en zorg. Daarbij is het welzijn van de 

medewerkers een belangrijke voorwaarde. Voor leraren geldt dat een wezenlijk onderdeel 

van professionaliteit een regelmatige reflectie op de eigen prestaties is. Medewerkers 

kunnen niet alleen onderling van en met elkaar leren, maar ook in relatie met de kinderen, 

hun ouders dan wel andere partners in het proces. De persoonlijke ontwikkeling dient in 

relatie tot de schoolontwikkeling te staan. De primaire verantwoordelijkheid voor de 

opvoeding van het kind ligt bij de ouders. De ouders dienen daarom zoveel mogelijk bij de 

school en haar activiteiten betrokken te worden. Om als partners in opvoeding, vorming en 

scholing te kunnen samenwerken dienen ouders en leraren afspraken met elkaar te maken.  

 

 Ouders en teamleden hebben elkaar hard nodig, werken samen, zoeken gezamenlijk naar 

oplossingen voor ontstane problemen, bemoedigen en ondersteunen elkaar in het belang van 

de ontwikkeling van het kind. Ouders en teamleden zijn aan elkaar gelijkwaardig en 

respecteren elkaar. Zij spreken elkaar aan op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 

opvoeding van het kind, vanuit de eigen deskundigheid als opvoeder thuis en/of op school. 
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Bij de visie horen de volgende doelstellingen van de Egbertusschool: 

 

 Wat betekent onze missie voor het kind? 

- We willen kinderen leren samen te leven en samen te leren 

- We willen kinderen leren elkaar te respecteren 

- We willen kinderen leren proactief te zijn: 

 - eigen verantwoordelijkheid dragen 

 - medeverantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling 

 - medeverantwoordelijk voor het welbevinden van een ander 

- eigen initiatief tonen 

 

 Wat betekent onze missie voor de school? 

- We willen een veilige omgeving bieden 

- We willen een stimulerende leeromgeving bieden 

- We willen aansluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind 

- We willen uitgaan van de individuele (on)mogelijkheden van het kind 

- We willen gezamenlijk zorg dragen voor een goed leerlingvolgsysteem 

 

 Wat betekent onze missie voor het team? 

- We willen een voorbeeld zijn  

- We willen ons ontwikkelen van ‘instructeur’ naar ‘begeleider’ en ‘stimulator’ 

- We willen helder inzicht hebben in leerlijnen en de doorgaande lijn waarborgen  

- We willen op professionele wijze onze organisatie vormgeven: 

 - professioneel samenwerken 

 - constructief overleggen 

 - gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen  

 - persoonlijke ontwikkeling in relatie tot schoolontwikkeling 

 

 Wat betekent onze missie voor de onderwijskundig leider? 

- We willen dat hij/zij motiveert en stimuleert, sturing en ruimte geeft 

- We willen dat hij/zij kwaliteiten van teamleden benut 

- We willen dat hij/zij de koers uitzet, proces begeleidt en bewaakt, besluiten neemt 

 

 Wat betekent onze missie voor de ouders? 

- We willen betrokken ouders 

 - bij de organisatie van activiteiten 

 - bij feesten door het jaar heen 

 - actief in O.R. 

- We willen ouders die meedenken 

 - in M.R. 

- We willen samen, ouders en team, verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind 

 

 Wat betekent onze missie voor de schoolomgeving? 

- We willen een school zijn die midden in de wijk (stad) staat 

- We willen deel uitmaken van de multiculturele samenleving door ontmoeting tussen culturen 

mogelijk te maken 
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5. WETTELIJKE OPDRACHTEN 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de 

onderwijskwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen 

onderwijskwaliteit, onderwijstijd,  inhoud van het onderwijs, toets en observatie instrumentarium 

en de leerlingenzorg aangegeven hoe de school hieraan voldoet. 

 

5.1 ONDERWIJSKWALITEIT: AMBITIES EN BEWAKING 

 

De Egbertusschool heeft haar basiskwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het 

basisarrangement. We beschrijven de basiskwaliteit in ons document ‘Zicht op Kwaliteit’. De 

Egbertusschool wil kinderen de kans bieden zich zó te ontwikkelen, dat zij opgroeien tot 

harmonische mensen, die zich in de complexe maatschappij staande weten te houden. We zorgen 

dat naast het leren van rekenen, taal, lezen en schrijven (basisvaardigheden) ook aandacht besteed 

wordt aan sociale, emotionele, creatieve en motorische vaardigheden. Alle kinderen krijgen in ons 

onderwijsprogramma de basisstof aangeboden. Dat programma geeft aan wat per jaar, week en dag 

gedaan moet worden door alle kinderen (individueel, in groepen of klassikaal). De indeling, de 

organisatie en de lesstof staan beschreven in een groepsplan. Dat is de basis van ons handelen in 

de groep. We gebruiken (methode onafhankelijke (CITO) en methode-gebonden) toetsen om te 

monitoren of onze verwachtingen uitkomen of dat we doelen en aanpak moeten wijzigen. We werken 

volgens de principes van ‘Doordacht lesgeven’ waarbij we op een convergente manier differentiëren. 

Zo kennen we de intensieve groep, de basisgroep en de topgroep ook wel bekend als ‘Aanpak 1, 2 en 

3’. Op deze manier kunnen we rekening houden met verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, 

motivatie en interesse en kunnen wij het best rekening houden met de individuele 

onderwijsbehoeften van kinderen.  

 

In onze school is er uitgebreide aandacht voor de individuele onderwijsbehoeften van alle kinderen. 

We stellen hoge eisen en hebben hoge verwachtingen. We proberen leerlingen mede-eigenaar te 

laten worden van hun leerproces. In ons ‘Schoolontwikkelplan Egbertusschool 2017 – 2022‘ is deze 

ambitie middels een begeleidingstraject vanuit de CED vorm gegeven. 

 

De school heeft één dag een specialist begaafdheid in huis om ook de meer- en hoogbegaafde 

kinderen onderwijs op maat te kunnen bieden. Daarnaast begeleidt deze specialist de leerkrachten 

om ervoor te zorgen, dat de meer- en hoogbegaafde kinderen ook in de groep aan hun trekken 

komen. 

 

De mogelijkheid bestaat om kinderen een eigen leerlijn aan te bieden in het geval de basisstof (op 

onderdelen) te hoog gegrepen blijkt. Een kind zal dan niet de stof t/m eind groep 8 aangeboden 

krijgen, maar bijvoorbeeld wel t/m eind groep 7. Zo wordt voorkomen dat kinderen noodgedwongen 

blijven zitten of verwezen moeten worden naar het speciaal (basis) onderwijs. 

 

Wat nog meer bijdraagt aan het leveren van kwaliteit is: 

* het werken volgens de principes van de PDCA-cyclus. 

* het hanteren van coöperatieve werkvormen. 

* het reflecteren op eigen gedrag. 

* het met pedagogisch tact onderhouden van de relatie leerkracht – leerling. 

* een goed klassenmanagement. 

http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504580/Zicht-op-kwaliteit-jaardocument-2018---2019.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
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Kwaliteit leveren 

Kwaliteit leveren betekent dat je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Om deze kwaliteit 

doorlopend te monitoren zetten we verschillende instrumenten in: 

* De schoolleider, IB’er, de taal- en rekenspecialist en de specialist begaafdheid plannen 

klasbezoeken in. 

* Vanuit Trinamiek zetten wij tevredenheidsonderzoeken in voor ouders, kinderen en collega’s. 

Hiermee bekijken wij of wij op de juiste koers zitten vanuit ons koersplan en de kernthema’s van 

Trinamiek. Deze resultaten bespreken wij actief met ouders, kinderen en collega’s om eventuele 

zaken bij te stellen voor een nieuwe periode. Om met ouders actief te kunnen kijken naar resultaten 

nodigen wij hen uit om mee te praten in de OR/MR en tijdens de door ons georganiseerde 

ouderpanels.  

* In de komende periode willen we ook gebruik maken van de mogelijkheid om mee te doen aan audits 

binnen Trinamiek.  

* Om onze kinderen actief te laten bijdragen aan ons onderwijs bespreken wij resultaten en 

tevredenheid ook met onze leerlingenraad.  

 

Financieel beleid  

Het financieel beleid op de Egbertusschool valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter 

van het College van Bestuur. Conform de besturingsfilosofie van Trinamiek wordt er op financieel 

terrein gestreefd naar maximale beleidsvrijheid van begroten en uitvoeren op schoolniveau. 

Jaarlijks wordt op schoolniveau een personele en materiële begroting opgebouwd en vastgesteld. 

De begroting voldoet aan de kaders die binnen Trinamiek zijn opgesteld c.q. gehanteerd. Met 

tussenrapportages en de jaarafrekening wordt door de school verantwoording afgelegd over de 

inzet van de beschikbare middelen. De MR van de Egbertusschool heeft een adviesbevoegdheid op 

hoofdlijnen van de begroting. De directeur van de Egbertusschool bespreekt jaarlijks met de MR 

de begroting en de jaarafrekening. Vanuit het stafbureau is financiële deskundigheid beschikbaar.  

 

Uitgangspunten voor het financieel beleid:  

● Begroting en exploitatie volgen het geformuleerde beleid van doelen en prioriteiten (o.a. dit 

schoolplan). 

● De Egbertusschool kent naast een jaarbegroting ook een meerjarenbegroting.  

● De Egbertusschool hoedt zich voor langlopende verplichtingen.  

● De Egbertusschool stelt haar begroting vast in overleg met de voorzitter van College van Bestuur 

en neemt het advies van de MR mee in haar overwegingen.  

● De directeur is eindverantwoordelijk voor het financieel beleid van de Egbertusschool en de 

daaruit voortvloeiende uitvoering.  

● De Egbertusschool is een financieel gezonde school. Een geleidelijke groei van het aantal 

leerlingen biedt de school de ruimte om naast de vaste keuzes ook ándere keuzes te maken.  

 

5.2 ONDERWIJSTIJD 

In samenspraak met de MR is het vakantierooster en de daaraan gekoppelde vakantieregeling 

vastgesteld. Het lesrooster en de pauzetijden worden in samenspraak met het team vastgesteld. 

Uitgangspunt daarbij vormen de teambreed gemaakte afspraken omtrent de lestijden per 

vakgebied per groep. De pauzes vormen een onderbreking van de schooldag. In onze schoolgids staat 

hoe de school dit heeft geregeld. Kinderen op de Egbertusschool gaan op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag van 8.30 - 14.00 uur naar school. De woensdag vormt hierop een uitzondering. 

De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan dan niet naar school. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 
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gaan van 8.30 tot 12.30 uur naar school. We werken dus met een 4-gelijkedagenmodel mét 

continurooster. Alle leerlingen krijgen over 8 schooljaren minimaal 7.520 uur onderwijs (verplichte 

onderwijstijd). De kinderen van de groepen 1 en 2 maken op jaarbasis circa 810 uur. Omdat de 

kinderen van de groepen 3 t/m 8 minimaal 1000 uur per jaar maken, wordt het ‘tekort aan uren’ in 

de groepen 1 en 2 ruimschoots gecompenseerd in met name de groepen 3 en 4 (1000 uur op 

jaarbasis). Wij mogen maximaal zeven keer per jaar een 4-daagse schoolweek inroosteren. Dit is 

naast de weken die al 4-daags zijn omdat de school gesloten is door een algemene feestdag. Onze 

4-daagse lesweken vermelden wij in de schoolgids en verdelen wij over het schooljaar.  

 

5.3 DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS 

 

5.3.1  DE ONDERWIJSKUNDIGE DOELEN 

Onze onderwijskundige doelen zijn in de eerste plaats de doelstellingen zoals die in artikel 8 van 

de Wet op het Basisonderwijs zijn omschreven. Het basisonderwijs, bestemd voor kinderen vanaf 

vier jaar, is dus verplicht zich te richten op: 

- de emotionele ontwikkeling 

- de verstandelijke ontwikkeling 

- het ontwikkelen van de creativiteit 

- het verwerven van noodzakelijke kennis 

- het verwerven van sociale vaardigheden 

- het verwerven van culturele vaardigheden 

- het verwerven van lichamelijke vaardigheden 

- de pluriforme samenleving 

- het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie 

- achtergronden en culturen van leeftijdgenoten 

- bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal. 

 

Wij interpreteren dat als volgt: 

In de Wet op het Basisonderwijs wordt gesproken over de emotionele ontwikkeling en het 

verwerven van sociale vaardigheden. Wij kiezen voor de term ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’. 

Onder sociaal-emotionele ontwikkeling wordt verstaan, dat de kinderen leren omgaan met zichzelf, 

met elkaar en met anderen. 

 

Aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling: 

a. het samenwerken, het samen spelen, het samen kunnen delen, hulpvaardig zijn 

b. respect hebben voor elkaars mening en inbreng 

c. elkaar de ruimte geven om zelfontdekkend bezig te zijn 

d. het kunnen oplossen van conflictsituaties 

e. het kunnen inleven in gevoelssituaties 

f. anderen accepteren en respecteren in hun anders zijn 

g. een gevoel van saamhorigheid. 

 

De verstandelijke ontwikkeling 

De school tracht vaardigheden als kritisch vermogen, zelfredzaamheid, solidariteit te stimuleren. 

Kennis is deels resultaat van eigen ervaringen, deels overgedragen. 

Door het aanbieden van kennis worden de leerlingen voorbereid op de (steeds) veranderende 

maatschappij. De school begeleidt de leerprocessen van de kinderen en geeft er vorm aan. 
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Het ontwikkelen van de creativiteit 

Creativiteit is niet alléén aangeboren, het kan ook ontwikkeld en aangeleerd worden. 

Het ontwikkelen van de creativiteit omvat, in ieder geval, alle vak/vormingsgebieden. 

Aspecten verbonden met de ontwikkeling van de creativiteit zijn onder meer: 

 - zelfontdekkend bezig zijn 

 - komen met eigen oplossingen 

 - verschillende oplossingen vinden voor één probleem 

 - experimenteren 

 - het toepassen van kennis en vaardigheden in uiteenlopende situaties 

 - het ontwikkelen van creativiteit in de zin van de expressievakken. 

 

Het verwerven van de noodzakelijke kennis 

In de huidige maatschappij veroudert kennis snel. Dit betekent voor de school, dat zij voor de 

basisleerstof moet uitgaan van de school van nu, mogelijk zelfs die van morgen. De kennis van de 

leerlingen moet functioneren in de samenleving van morgen. 

 

Het verwerven van culturele vaardigheden 

Onder culturele vaardigheden wordt verstaan: luisteren, spreken, schrijven, rekenen, gezond 

gedrag en sociale redzaamheid. 

Daarnaast vinden wij het van belang, dat leerlingen: 

- zich oriënteren op de maatschappij 

- leren omgaan met anderen (respect kunnen opbrengen voor andermans ideeën, meningen, 

overtuigingen, levenswijzen, culturen). 

 

Het verwerven van lichamelijke vaardigheden 

Het verwerven van lichamelijke vaardigheden is behalve doel op zich ook van belang voor de 

verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. 

 

De pluriforme samenleving - achtergronden en culturen van leeftijdgenoten 

We willen kinderen kennis bij brengen en hen actief in contact brengen met verschillende 

achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. In de ontmoeting ontstaat wederzijds respect en 

begrip en dat is een goede voedingsbodem voor integratie. 

 

Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie 

Kinderen leren op school meer dan taal en rekenen alleen. Toerusting van leerlingen om op zinvolle 

wijze aan de samenleving bij te dragen, is een taak die het onderwijs sinds lang vervult. De laatste 

jaren zien we een toename in aandacht voor dit onderwerp. Bezorgdheid over verruwing en geweld, 

over onverdraagzaamheid en over het afbrokkelen van maatschappelijke samenhang, spelen daarbij 

een rol. Onze school acht het van belang dat zij een positieve bijdrage levert aan het bevorderen 

van actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen. 

 

Het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal. 

Initiatieven, die ertoe bijdragen dat achterstanden worden bestreden, juichen wij van harte toe. 

Ons is er alles aan gelegen ervoor te zorgen, dat kinderen vanuit een kansarme positie zodanig 

worden begeleid, dat zij zich als harmonisch mens in onze complexe maatschappij staande weten te 

houden. 
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Andere onderwijskundige doelstellingen van onze school zijn: 

- het leggen van een basis voor een vorm van voortgezet onderwijs, die past bij het niveau en de 

interesse van het kind; 

- het betrekken van ouders bij de school. 

 

5.3.2  HUIDIGE SITUATIE 

In onze schoolgids is het volgende beschreven: 

- de organisatie van het onderwijs; 

- de zorg voor kinderen; 

- de ouders; 

- de ontwikkelingen in de komende jaren; 

- de resultaten van het onderwijs. 

Voor zover niet in het schoolplan opgenomen verwijzen we graag naar de inhoud van de schoolgids. 

In het kader van kwaliteitszorg worden bovengenoemde items regelmatig besproken. 

 

5.3.3  DE ORDENING VAN DE INHOUD VAN HET ONDERWIJS 

In dit hoofdstuk geven we een uitgebreid overzicht van ons huidige onderwijsaanbod en de 

voorgenomen veranderingen in de komende vier jaar. Deze zullen tevens een plek krijgen in het 

‘Schoolontwikkelplan Egbertusschool 2017 – 2022’. 

 

Sinds maart 2006 zijn er nieuwe kerndoelen. Dit was nodig omdat vakken en leergebieden zich 

voortdurend vernieuwen, en daar moeten de kerndoelen natuurlijk op aansluiten.  

De overheid geeft de scholen bovendien meer ruimte bij het eigentijds vormgeven van onderwijs; 

daarom zijn de huidige kerndoelen teruggebracht van 115 naar 58. Ze zijn precies waar het moet 

en ruim waar het kan. Dat geeft scholen de mogelijkheid om meer eigen keuzes te maken over de 

wijze waarop ze aan de kerndoelen voldoen.  

Basisonderwijs bevordert de brede vorming van kinderen. Het onderwijs richt zich op de emotionele 

en verstandelijke ontwikkeling, op de ontwikkeling van de creativiteit en het verwerven van sociale, 

culturele en lichamelijke vaardigheden. De kerndoelen zijn hiervan een operationalisering. Het 

geheel van samenhangende kerndoelen geeft een beeld van het inhoudelijke aanbod van het 

basisonderwijs.        

Kerndoelen zijn streefdoelen. Ze geven aan wat onze school in elk geval moet nastreven. Daarbij 

kunnen echter drie kanttekeningen worden geplaatst. 

In de eerste plaats omschrijven de doelen het eind van een leerproces, niet de wijze waarop ze 

kunnen worden bereikt. De kerndoelen doen geen uitspraken over didactiek. Gezien het karakter 

van het basisonderwijs zullen onze leerkrachten een beroep moeten doen op de natuurlijke 

nieuwsgierigheid en de behoefte aan ontwikkeling en communicatie van onze kinderen en deze 

stimuleren. Door een gestructureerd en interactief onderwijsaanbod, vormen van ontdekkend 

onderwijs, interessante thema’s en activiteiten, worden de kinderen uitgedaagd in hun ontwikkeling. 

In de tweede plaats dienen inhouden en doelen zo veel mogelijk op elkaar te worden afgestemd, 

verbinding te hebben met het dagelijks leven en in samenhang te worden aangeboden. In concreet 

onderwijs zijn doorgaans doelen uit verschillende hoofdstukken tegelijk van belang. Taal 

bijvoorbeeld komt voor bij alle vakken. Aandacht voor cultuur is niet beperkt tot het kunstzinnige 

domein. Omgaan met informatietechnologie geldt voor alle gebieden. 

In de derde plaats dient er aandacht te worden besteed aan doelen die voor alle leergebieden van 

belang zijn: goede werkhouding, gebruik van leerstrategieën, reflectie op eigen handelen en leren, 

uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens, respectvol luisteren en kritiseren van anderen, 

http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/503805/Schoolgids-Egbertus-2019---2020.docx.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
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verwerven en verwerken van informatie, ontwikkelen van zelfvertrouwen, respectvol en 

verantwoordelijk omgaan met elkaar en zorg voor en waardering van de leefomgeving. 

 

Het leerstofaanbod op onze school zal vorm en inhoud moeten geven aan hetgeen hierboven is 

gesteld. Daarvoor maken we gebruik van methodes en materialen. 

Wij hebben deze inhoud geordend en afgesproken wat op de weekplannen staat (zie ook de 

schoolgids en groepsmappen). Dit heeft de volgende ordening/afspraken opgeleverd: 

 

5.3.4  LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING 

 

Algemeen: 

De Egbertusschool  is een katholieke school. We geven in ons dagelijks handelen onze identiteit een 

gezicht. Vaak vindt dat impliciet plaats; we leven de kinderen voor en ‘geven het goede voorbeeld’.  

In onze omgang met elkaar en met de kinderen willen we de waarden en normen die gebaseerd zijn op de 

christelijke traditie zichtbaar maken. Onze identiteit willen we daarnaast expliciet maken door de viering 

van verschillende christelijke feesten en de organisatie van diverse activiteiten.  

In ons onderwijsaanbod besteden we aandacht aan onze katholieke traditie en willen we de leerling 

uitnodigen om kennis op te doen en ervaring te delen. 

Ons levensbeschouwelijk onderwijs is echter niet in eerste instantie gericht op kennisoverdracht. We 

willen onze leerlingen de ruimte bieden een eigen identiteit te ontwikkelen waarbij respect is voor de 

persoonlijke invulling. 

 

 

Doelen van de school 

 De school draagt bij aan de levensbeschouwelijke vorming van de leerlingen vanuit de katholieke 

identiteit met ruime aandacht voor waarden, normen en respect voor ieders culturele en 

levensbeschouwelijke achtergrond.  

 In de catecheselessen gaan we uit van het katholieke geloof d.m.v. verhalen, al dan niet uit de 

Bijbel, en vieringen waar de kinderen actief bij worden betrokken.  

 De leerlingen kennen enkele geestelijke stromingen die in de multiculturele samenleving een 

belangrijke invloed hebben, enkele karakteristieke en kenmerkende opvattingen, en weten 

gezichtsbepalende voorgangers te noemen.  

 De leerlingen kunnen met voorbeelden illustreren, onder meer door middel van het duiden van 

feest- en gedenkdagen, dat in het dagelijks leven de levensbeschouwing van mensen tot 

uitdrukking komt. 

 

Methoden/ materialen Relatie met de 

kerndoelen 

Uitvoering in de 

praktijk 

Beleidsvoornemens / plannen 

2017 – 2022 

 Methode 

‘Trefwoord’  (gr. 1 t/m 8) 

n.v.t. Zie handleiding 

 

Zie ‘Schoolontwikkelplan 

Egbertusschool 2017 – 2022’ 

 

 

 

 

http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
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5.3.5 NEDERLANDSE TAAL 

 

Algemeen: 

Taalonderwijs is van belang omdat de rol van taal bij het verwerven van inhouden en vaardigheden in alle 

leergebieden essentieel is. Taalonderwijs is dus van belang voor het succes dat kinderen in het onderwijs 

zullen hebben en voor de plaats die ze in de maatschappij zullen innemen. Daarnaast heeft taal een sociale 

functie. Kinderen dienen hun taalvaardigheid te ontwikkelen, omdat ze die nu en straks in de maatschappij 

hard nodig hebben. Dat houdt onder meer in dat het onderwijs waar mogelijk uitgaat van communicatieve 

situaties: levensechte en boeiende leesteksten, gesprekken over onderwerpen die kinderen bezig houden 

en een echte correspondentie met kinderen van andere scholen. 

Taalverwerving en -onderwijs verlopen als het ware in cirkels: het gaat vaak om dezelfde inhouden, maar 

de complexiteit en de mate van beheersing nemen toe. Anders gezegd: het onderwijs in Nederlandse taal 

is er op gericht dat kinderen in de beheersing van deze taal in en buiten school steeds competentere 

taalgebruikers worden.  

Die competenties zijn te typeren in vier trefwoorden :  

•  kopiëren: zo letterlijk mogelijk een handeling nadoen (overschrijven van het bord bijvoorbeeld); 

•  beschrijven: op eigen wijze (in eigen woorden) toepassen van een vaardigheid (verslag uitbrengen, 

informatie geven of vragen bijvoorbeeld); 

•   structureren: op eigen manieren ordening aanbrengen; 

•   beoordelen: reflectie op mogelijkheden, evalueren. 

Deze trefwoorden zijn niet zonder meer tot formuleringen in kerndoelen te verwerken, omdat het vaak 

gaat om een combinatie van competenties.  

De schriftelijke taalvaardigheid neemt een belangrijke plaats in. ‘Geletterdheid’ veronderstelt meer dan 

alleen de techniek van lezen en schrijven. Ook inzicht in de maatschappelijke functie ervan en een 

positieve attitude maken er deel van uit. Deze ontwikkeling begint eigenlijk al voor de basisschool, bij 

voorlezen en vertellen in het gezin, en wordt verder ontwikkeld in alle groepen. 

Ook al is de ontwikkeling van de schriftelijke taalvaardigheid van belang, de ontwikkeling van de 

mondelinge taalvaardigheid verdient blijvende aandacht. Uitbreiding van de woordenschat, aandacht voor 

taal en denken, toepassen van luisterstrategieën, voorlezen en vertellen: het zijn activiteiten die de 

mondelinge taalvaardigheid verder ontwikkelen, maar daarnaast voorwaardelijk zijn voor het 

schriftelijke domein. 

Beschouwing van taal en taalgebruik geeft kinderen ‘gereedschappen’ om over taal te praten en na te 

denken. Traditioneel ging het hierbij om grammatica, soms ook om de beschouwing van interessante 

taalverschijnselen. Tegenwoordig denkt men hierbij vooral aan inzicht in eigen en andermans taalgebruik-

strategieën, zodat een kind leert deze steeds bewuster en doelgerichter in te zetten. Naast aandacht 

voor taal als systeem, is er ook reflectie op taalgebruik. Taalbeschouwing dient geen op zichzelf staand 

onderdeel te vormen, maar geïntegreerd te worden met (onderdelen uit) de overige domeinen. 

Onderwijs in Nederlands als tweede taal heeft vaak een wat ander karakter dan Nederlands als eerste 

taal: de beginsituatie van de leerlingen is anders, de didactiek verschilt, het aanbod is soms anders 

gefaseerd, er ligt meer nadruk op woordenschatuitbreiding. Voor alle leerlingen gelden echter dezelfde 

doelen en hetzelfde aanbod. Veel van oorsprong autochtone kinderen die in achterstandssituaties 

opgroeien, zijn ook gebaat bij didactische inzichten die door ervaring met onderwijs aan allochtone 

kinderen scherper zijn geworden. Eén van die inzichten is, dat taal in alle vakken een cruciale rol speelt 

bij het verwerven van kennis en vaardigheden in de ‘andere vakken’.     
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Kerndoelen: 

 

Mondeling taalonderwijs:  

 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, 

mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 

 De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, 

het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. 

 De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of 

opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.  

 

Schriftelijk taalonderwijs: 

 De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder 

schema’s, tabellen en digitale bronnen. 

 De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: 

informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen. 

 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en 

andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen. 

 De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten. 

 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, 

een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een 

leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur. 

 De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en 

informatieve teksten.  

 

Taalbeschouwing: 

 De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en ‘schriftelijk taalonderwijs’ 

strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen. 

 De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, 

het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden.  

 De leerlingen kennen  

 • regels voor het spellen van werkwoorden;  

 • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;  

 • regels voor het gebruik van leestekens. 

 De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen 

onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken 

over taal te denken en te spreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

Schoolplan 2019-2023 

 

Mondeling Taalonderwijs 

 

Methoden / Materialen Relatie met de 

kerndoelen 

Uitvoering in 

de praktijk 

Beleidsvoornemens / 

plannen 2017 – 2022 

 Groepen 1-2 gebruiken diverse 

projecten. Er wordt gebruik 

gemaakt van de methode: Schatkist 

 Groep 3: Veilig Leren Lezen 

 Staal, groep 4 t/m 8 

 Woordenboeken 

 Spreekwoordenboeken 

 Beeldwoordenboeken 

 Internet 

 Power Point 

 Software: Staal, Schatkist, Veilig 

Leren Lezen 

De methodes 

voldoen aan de 

kerndoelen 

 

Zie handleiding 

 

 

Zie ‘Schoolontwikkelplan 

Egbertusschool 2017 – 

2022’ 

 

Methoden / Materialen 

Relatie met de 

kerndoelen 

Uitvoering in 

de praktijk 

Beleidsvoornemens / 

plannen 2017 – 2022 

Aanvankelijk lezen: 

 Spreekbeeld voor de groepen 1 en 2 

 Veilig Leren Lezen 

 Aangevuld met zon- en maanboekjes 

 

Voortgezet lezen: 

 Estafette 

 Een uitgebreide schoolbibliotheek 

met boeken voor het individueel 

lezen 

 Materialen uit de orthotheek, zoals 

Speciale Leesbegeleiding 

 

Begrijpend en studerend lezen:  

 Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL 

 Close Reading in groep 8 

De methodes 

voldoen aan de 

kerndoelen 

 

Zie handleiding 

 

 

Zie ‘Schoolontwikkelplan 

Egbertusschool 2017 – 

2022’ 

 

Schriftelijk taalonderwijs 

Methoden / Materialen 

 

Relatie met de 

kerndoelen 

Uitvoering in 

de praktijk 

Beleidsvoornemens / 

plannen 2017 – 2022 

 Staal, groep 4 t/m 8 

 Werkstukken 

 Computer/internet 

 Pennenstreken voor groep 1 t/m 8 

 Spreekbeeld voor de groepen 1 en 2 

De methodes 

voldoen aan de 

kerndoelen 

 

Zie handleiding 

 

 

Zie ‘Schoolontwikkelplan 

Egbertusschool 2017 – 

2022’ 

 

 

 

http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
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Taalbeschouwing 

Methoden / Materialen Relatie met de 

kerndoelen 

Uitvoering in 

de praktijk 

Beleidsvoornemens / 

plannen 2017 – 2022 

 Staal, groep 4 t/m 8 

 Software Staal 

 Aanvullend remediërend materiaal 

De methodes 

voldoen aan de 

kerndoelen 

Zie handleiding 

 

 

Zie ‘Schoolontwikkelplan 

Egbertusschool 2017 – 

2022’ 

 

 

5.3.6 ENGELS 

 

Algemeen:  

Beheersing van de Engelse taal wordt voor iedereen steeds belangrijker door de toenemende 

internationalisering, groeiende mobiliteit en de uitbreidende mogelijkheden om te communiceren via 

nieuwe media. De plaats van Engels in het basisonderwijs wordt gefundeerd door Europees beleid en door 

het uitgangspunt dat een redelijke beheersing van die taal bereikt wordt wanneer vroeg met het 

onderwijs in Engels begonnen wordt.  

Het doel van Engels is om een eerste basis te leggen om te kunnen communiceren met moedertaalsprekers 

of anderen die buiten de school Engels spreken. Die eerste aanzet wordt later, in de periode van de 

basisvorming, verder ontwikkeld. In de basisschool wordt het onderwijs in de Engelse taal waar mogelijk 

in samenhang gebracht met inhouden van andere vakken. Bijvoorbeeld met de inhouden in oriëntatie op 

jezelf en de wereld. Het gaat dan om eenvoudige alledaagse onderwerpen als ‘woonomgeving’, ‘vrije tijd 

en hobby’s’, ‘het lichaam’ en ‘het weer’.  

In het basisonderwijs gaat het bij het onderwijs in de Engelse taal vooral om mondelinge communicatie 

en om het lezen van eenvoudige teksten.  

Het schrijven beperkt zich tot het kennismaken met de schrijfwijze van een beperkt aantal vaak 

voorkomende Engelse woorden. Voorts leren kinderen om woordbetekenissen en schrijfwijzen van 

woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek. 

  

 

Kerndoelen: 

 De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten. 

 De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij 

ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal. 

 De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen. 

 De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met 

behulp van het woordenboek. 

 
 

Methoden / Materialen Relatie met de 

kerndoelen 

Uitvoering in 

de praktijk 

Beleidsvoornemens / 

plannen 2017 – 2022 

 Take it Easy, groep 5 t/m 8 De methode 

voldoen aan de 

kerndoelen 

Zie handleiding 

 

 

Zie ‘Schoolontwikkelplan 

Egbertusschool 2017 – 

2022’ 

http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
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5.3.7 REKENEN EN WISKUNDE  

 

Algemeen: 

In de loop van het primair onderwijs verwerven kinderen zich - in de context van voor hen betekenisvolle 

situaties - geleidelijk vertrouwdheid met getallen, maten, vormen, structuren en de daarbij passende 

relaties en bewerkingen. Ze leren ‘wiskundetaal’ gebruiken en worden ‘wiskundig geletterd’ en gecijferd.  

De wiskundetaal betreft onder andere rekenwiskundige en meetkundige zegswijzen, formele en 

informele notaties, schematische voorstellingen, tabellen en grafieken en opdrachten voor de 

rekenmachine. ‘Wiskundig geletterd’ en gecijferd betreft onder andere samenhangend inzicht in getallen, 

maatinzicht en ruimtelijk inzicht, een repertoire van parate kennis, belangrijke referentiegetallen en -

maten, karakteristieke voorbeelden en toepassingen en routine in rekenen, meten en meetkunde. 

Meetkunde betreft ruimtelijke oriëntatie, het beschrijven van verschijnselen in de werkelijkheid en het 

redeneren op basis van ruimtelijk voorstellingsvermogen in twee en drie dimensies. 

De onderwerpen waaraan kinderen hun ‘wiskundige geletterdheid’ ontwikkelen, zijn van verschillende 

herkomst: het leven van alledag, andere vormingsgebieden en de wiskunde zelf.  

Bij de selectie en aanbieding van de onderwerpen wordt rekening gehouden met wat kinderen al weten en 

kunnen, met hun verdere vorming, hun belangstelling en de actualiteit, zodat kinderen zich uitgedaagd 

voelen tot wiskundige activiteit en zodat ze op eigen niveau, met plezier en voldoening, zelfstandig en in 

de groep uit eigen vermogen wiskunde doen: wiskundige vragen stellen en problemen formuleren en 

oplossen. 

In de rekenwiskundeles leren kinderen een probleem wiskundig op te lossen en een oplossing in 

wiskundetaal aan anderen uit te leggen. Ze leren met respect voor ieders denkwijze wiskundige kritiek 

te geven en te krijgen. Het uitleggen, formuleren en noteren en het elkaar kritiseren leren kinderen als 

specifiek wiskundige werkwijze te gebruiken om alleen en samen met anderen het denken te ordenen, te 

onderbouwen en fouten te voorkomen. 

 

 

Kerndoelen: 

Wiskundig inzicht en handelen: 

 De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken. 

 De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen 

helder weer te geven. 

 De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskunde problemen te onderbouwen en leren 

oplossingen te beoordelen. 

 

Getallen en bewerkingen: 

 De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, 

procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen. 

 De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd 

uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn. 

 De leerlingen leren schattend tellen en rekenen. 

 De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 

 De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens meer of minder 

verkorte standaardprocedures. 

 De leerlingen leren de rekenmachine met inzicht te gebruiken.  
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Meten en meetkunde: 

 De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen. 

 De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, 

omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur. 

 
 

Methoden / Materialen Relatie met de 

kerndoelen 

Uitvoering in 

de praktijk 

Beleidsvoornemens / 

plannen 2017 – 2022 

 Pluspunt, groep 1 t/m 8 

 Diverse additionele materialen voor 

extra instructie en verrijking: 

 Met sprongen vooruit;  

 Compacten van de rekenles; 

 Maatwerk. 

De methodes 

voldoen aan de 

kerndoelen 

Zie handleiding 

 

 

Zie ‘Schoolontwikkelplan 

Egbertusschool 2017 – 

2022’ 

 

5.3.8 ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD  

 

Algemeen: 

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 omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de 

wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.  

Bij het leren kennen van de wijze waarop mensen hun omgeving inrichten, spelen economische, politieke, 

culturele, technische en sociale aspecten een belangrijke rol. Het gaat daarbij om datgene wat van belang 

is voor betekenisverlening aan het bestaan, om duurzame ontwikkeling, om (voedsel)veiligheid en 

gezondheid en om technische verworvenheden.  

Bij het oriënteren op de natuur gaat het om jezelf, om dieren en planten en natuurverschijnselen. Bij de 

oriëntatie op de wereld gaat het om de vorming van een wereldbeeld in ruimte en tijd. Leerlingen 

ontwikkelen een geografisch wereldbeeld aan de hand van gebieden en met behulp van kaartvaardigheden. 

Ze ontwikkelen een historisch wereldbeeld. Dat betekent dat ze kennis hebben van historische 

verschijnselen in delen van de wereld en van chronologie. Leerlingen leren hun wereldbeeld (over henzelf 

en de wereld) aan de hand van actuele onderwerpen voortdurend ‘bij de tijd’ te brengen. 

Waar mogelijk worden onderwijsinhouden over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden. 

Dit komt het ‘begrijpen’ door leerlingen ten goede en draagt voorts bij aan vermindering van de 

overladenheid van het onderwijsprogramma. Hiermee wordt min of meer gebroken met de traditionele 

vakken biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Het “vak” techniek wordt eveneens ondergebracht in 

dit leergebied. 

 

 

Kerndoelen: 

Oriëntatie op jezelf en de wereld – Mens en samenleving: 

 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 

anderen. 

 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als 

consument. 

http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
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 De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de 

burger. 

 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. 

 De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele 

samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in 

opvattingen van mensen. 

 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 

 

Oriëntatie op jezelf en de wereld – Natuur en techniek: 

 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en 

benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. 

 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun 

onderdelen. 

 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, 

geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 

 De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en 

wind. 

 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm 

en het materiaalgebruik. 

 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te 

evalueren. 

 De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht 

veroorzaakt.  

 

Oriëntatie op jezelf en de wereld – Ruimte: 

 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in 

omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, 

bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij 

aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de 

Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. 

 Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door 

water bedreigde gebieden mogelijk te maken. 

 De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en 

godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, 

tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren. 

 De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa 

en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld. 

 

Oriëntatie op jezelf en de wereld – Tijd: 

 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen 

van tijd en tijdsindeling te hanteren. 

 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken 

en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; 

pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. 

  De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse 

geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. 
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Methoden / Materialen Relatie met de 

kerndoelen 

Uitvoering in 

de praktijk 

Beleidsvoornemens / 

plannen 2017 – 2022 

 Naut, Meander en Brandaan 

 Wandkaarten/atlassen/tv-

series/dia’s 

 Computerprogramma’s Nederland, 

Europa en de Wereld. 

 Schooltelevisie 

 Internet 

 Bronnenboeken 

 Boeken uit het documentatie-

centrum 

 NOT-serie ‘Huisje, Boompje, 

Beestje’ en ‘Nieuws uit de natuur’ 

 Aanbod lesmaterialen van Natuur en 

Milieu Educatie (NME) te Vianen 

 Techniekkasteel 

 Het tijdschrift: ‘Samsam’ 

 Tv-weekjournaal 

 De (Anne Frank-) krant 

 Bezoek Stadsmuseum Vianen 

 Leefstijl 

De methodes 

voldoen aan de 

kerndoelen 

Zie handleiding 

 

 

Zie ‘Schoolontwikkelplan 

Egbertusschool 2017 – 

2022’ 

 

 

5.3.9 KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE 

 

Algemeen: 

Door middel van een kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en culturele 

aspecten in hun leefwereld. Het gaat bij dit domein om kennismaking met dié aspecten van cultureel 

erfgoed waarmee mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan.  

Het gaat bij kunstzinnige oriëntatie ook om het verwerven van enige kennis van de hedendaagse 

kunstzinnige en culturele diversiteit. Dit vindt zowel op school plaats, als via regelmatige interactie met 

de (buiten)wereld. Kinderen leren zich aan de hand van kunstzinnige oriëntatie open te stellen: ze kijken 

naar schilderijen en beelden, ze luisteren naar muziek, ze genieten van taal en beweging.  

Kunstzinnige oriëntatie is er ook op gericht bij te dragen aan de waardering van leerlingen voor culturele 

en kunstzinnige uitingen in hun leefomgeving. Ze leren daarnaast zichzelf te uiten met aan het 

kunstzinnige domein ontleende middelen: 

• ze leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken aan de hand van de  

aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie; 

• ze maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken; 

• ze leren liedjes en leren ritme-instrumenten te gebruiken als ondersteuning bij het zingen; 

• ze spelen en bewegen. 

Waar mogelijk worden daarbij onderwerpen gebruikt die samenhangen met die uit andere leergebieden. 

Het onderwijs wordt daardoor meer samenhangend en mede daardoor betekenisvoller voor leerlingen. 

Maar voorop staat natuurlijk de authentieke bijdrage van kunstzinnige oriëntatie aan de ontwikkeling van 

kinderen.  

http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
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Kerndoelen: 

 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en 

ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 

 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. 

 

 

Methoden / Materialen 

Relatie met de 

kerndoelen 

Uitvoering in 

de praktijk 

Beleidsvoornemens / 

plannen 2017 – 2022 

 Laat maar zien 

 Eigenwijs digitaal 

 Diverse projecten voor verschillende 

groepen van Kunst Centraal op het 

gebied van muziek, dans, drama en 

beeldende vorming 

 Bronnenboeken: Weten waar de 

woorden zijn; Foto!; Dansspetters; 

Drama aangenaam 

De methodes 

voldoen aan de 

kerndoelen 

Zie 

handleiding 

 

 

Zie ‘Schoolontwikkelplan 

Egbertusschool 2017 – 

2022’ 

 

 

5.3.10 BEWEGINGSONDERWIJS  

 

Algemeen: 

Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein tijdens het buitenspelen 

van de kleuters. Het behouden van die actieve leefstijl is een belangrijke doelstelling van dit leergebied. 

Om dat doel te bereiken leren kinderen in het bewegingsonderwijs deelnemen aan een breed scala van 

bewegingsactiviteiten, zodat ze een ruim ‘bewegingsrepertoire’ opbouwen. Dat repertoire bevat 

motorische aspecten, maar ook sociale vaardigheden. 

Leerlingen ervaren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen in aansprekende 

bewegingssituaties. Het gaat daarbij om bewegingsvormen als balanceren, springen, klimmen, 

schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek. En om spelvormen als tikspelen, doelspelen, 

spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken, jongleren en stoeispelen.  

Vanuit dit aanbod zullen kinderen zich ook kunnen oriënteren op de buitenschoolse bewegings- en 

sportcultuur en de meer seizoengebonden bewegingsactiviteiten.  

De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen en dus is het nodig om te 

leren afspreken wat de regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Verder hoort daarbij 

elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en eigen mogelijkheden 

verkennen.  

Het is eigen aan ‘bewegen’ dat er plezier aan te beleven valt. Dat plezier is van groot belang voor een 

blijvende deelname aan bewegingsactiviteiten.  

 
 

 

 

 

 

http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
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Kerndoelen: 

 De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en 

leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren. 

 De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten 

deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden 

inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden. 

 
 

Methoden/materialen Relatie met de 

kerndoelen 

Uitvoering in 

de praktijk 

Beleidsvoornemens / 

plannen 2017 – 2022 

-   Bronnenboeken:     

    Basislessen   

    Bewegingsonderwijs  

    deel 1 en 2 

 

De methodes 

voldoen aan de 

kerndoelen 

Zie handleiding 

 

 

Zie ‘Schoolontwikkelplan 

Egbertusschool 2017 – 

2022 

 

 

5.3.11 ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE  

 

 

Algemeen: 

Onze school wil een school zijn die de kansen op een succesvolle deelname aan onze maatschappij vergroot 

voor alle kinderen. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Ons onderwijs is erop gericht, 

dat we ieder kind mogelijkheden bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat het als 

volwassene een positieve bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van een multiculturele 

samenleving.  

 

Ons onderwijs rust op twee pijlers: 

 het schoolse leren: nadruk op basale vaardigheden als taal, lezen, rekenen, spelling;  

 het sociale en emotionele leren: de vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen leren, én 

om in de samenleving goed te kunnen functioneren (omgaan met elkaar, verantwoordelijkheid, 

omgaan met emoties, e.d.). 

We willen meer bereiken dan kinderen een goed gevulde rugzak met kennis meegeven. We leren onze 

kinderen ook vaardigheden en attitudes die ze kunnen gebruiken om een betrokken en verantwoordelijk 

lid van onze gemeenschap te zijn en te worden.  

De Egbertusschool realiseert zich maar al te goed dat de school dit niet alleen kan. Daarom zoekt het 

nadrukkelijk contact met ‘partners in het veld’ om de beoogde doelen te realiseren.  

 

Doelen van de school: 

We maken onderscheid in acht gedragscategorieën met hun onderliggende doelen: 

1.  Ervaringen delen 

Met anderen delen wat je bezighoudt, zowel positieve als negatieve ervaringen; 

2. Aardig doen 

De ander op een positieve manier benaderen en zorgdragen voor anderen; 

http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
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3. Samen spelen en werken 

Samen met anderen iets tot stand brengen; 

4. Een taak uitvoeren 

Omgaan met taken en opdrachten, zowel schoolse als andere taken; 

5. Jezelf presenteren 

Jezelf kenbaar maken in het gezelschap van anderen; 

6. Een keuze maken 

De manier waarop je kiest en beslist en/of je eigen keuzes kunt maken; 

7. Opkomen voor jezelf 

Omgaan met weerstand van anderen en voor jezelf zorgen; 

8. Omgaan met ruzie 

Op een goede manier conflicten oplossen. 

 

Deze acht categorieën van sociaal competent gedrag zien we als het resultaat van kennis, vaardigheden 

en houding. 

 

Methoden/materialen Relatie met de 

kerndoelen 

Uitvoering in 

de praktijk 

Beleidsvoornemens / 

plannen 2017 – 2022 

- Leefstijl 

- Rots en Water 

 

De methodes 

voldoen aan de 

kerndoelen 

Zie handleiding 

 

 

Zie ‘Schoolontwikkelplan 

Egbertusschool 2017 – 

2022 

 

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop 

deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden 

voldoet basisschool Egbertus aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 

van de Wet Primair Onderwijs.  

 

5.4 OVERZICHT TOETS EN OBSERVATIE INSTRUMENTEN  
● Hoe gaat de school om met toetsen en observaties? 

De school werkt volgens de principes van het 4D-model op leerling-, groeps- en schoolniveau. 

 

Iedere leerkracht ontvangt aan het begin van het schooljaar de toetskalender. In deze kalender 

zijn o.a. de tussen- en eindtoetsen opgenomen. De resultaten worden met de intern begeleider en 

de directeur besproken. Daarnaast schuift de collega uit de betreffende bouw aan: Onderbouw; 

Middenbouw; Bovenbouw. In het gesprek trachten we de resultaten te duiden en interventies te 

bespreken: aan welke knop(pen) moeten we draaien om het resultaat in positieve zin te beïnvloeden? 

En: welke interventies hebben het beoogde resultaat gehad en moeten we vooral continueren? Deze 

bespreking richt zich vooral op het duiden van de resultaten op GROEPSNIVEAU. De uitkomsten 

ervan worden meegenomen in het groepsplan. 

 

In één op één gesprekken met de intern begeleider bespreekt de leerkracht het resultaat op 

LEERLINGNIVEAU. Ook hier de vraag aan welke knop(pen) te draaien? En de vertaling daarvan naar 

het handelingsplan voor het kind. 

 

http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
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De intern begeleider bespreekt samen met de directeur en in tweede instantie met het team de 

resultaten op SCHOOLNIVEAU. Uitkomst daarvan vertaalt zich al dan niet naar interventies die in 

het Schoolontwikkelplan Egbertusschool 2017 – 2022 worden opgenomen. 

 

● Meten we wat we willen weten? 

De gegevens die wij gedurende een periode verzamelen zetten wij in gesprekken om naar 

ondersteuning van groep/individu. Deze werkwijze hebben wij beschreven in ons document ‘Zicht 

op Kwaliteit‘. We hebben de ambitie om kwaliteitskaarten in te gaan zetten om nog beter te 

kunnen bezien wat er goed gaat en wat nog beter kan (doelen en succescriteria).  

 

● Resultaten Onderwijs 

Voor de actuele uitstroomgegevens verwijzen wij u graag naar onze schoolgids. 

 

Voorts de niet onbelangrijke constatering dat de resultaten op de Cito toetsen in het algemeen  

en de Centrale Eindtoets in het bijzonder in onvoldoende mate matchen met de verwachtingen op  

basis van de kenmerken van de leerlingen en ouderpopulatie. 
De resultaten op de Cito toetsen in het algemeen en de Centrale Eindtoets in het bijzonder zijn 

lager dan wat verwacht mag worden (“onderpresteren”). Van deze dalende tendens is al sprake vanaf 

schooljaar 2015 - 2016. Ook de inspecteur spreekt in zijn RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

KWALITEITSONDERZOEK EGBERTUSSCHOOL van een dalende trend. Hij maakt zich eind 2016 

nog geen zorgen: “De Egbertusschool heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het 

basisarrangement”. Het College van Bestuur maakt zich begin schooljaar 2018 - 2019 al wel zorgen: 

De Egbertusschool scoort in de afgelopen drie schooljaren 2x ‘Onvoldoende’ bij de Centrale 

Eindtoets en 1x nipt ‘Voldoende’. Het is zaak om in 2019 een ‘Voldoende’- resultaat te behalen. 

Omdat de stg. Trinamiek dit schooljaar ervaring op wil doen met het afnemen van (externe) audits, 

wordt de Egbertusschool één van de scholen waarbij dit gaat gebeuren. De school scoort in 2019 

helaas wederom een ‘Onvoldoende’. Nogmaals een ‘Onvoldoende’ maakt dat de inspecteur met 

hernieuwde belangstelling naar de resultaten van de Egbertusschool zal gaan kijken. Een (zeer) 

zwakke school wil de stichting ‘Trinamiek’ er niet bij hebben. Daarom krijgt de directeur de 

opdracht middels een schoolverbeterplan aan te geven hoe de Egbertusschool ervoor gaat zorgen 

dat de resultaten weer op het niveau van de verwachtingen gaan uitkomen. Daarbij geldt een 

resultaat op korte termijn, de huidige groep 8 moet op de centrale eindtoets weer (ruim) voldoende 

scoren, en een resultaat op langere termijn: risicogroepen en -vakgebieden moeten in beeld worden 

gebracht om met gerichte interventies de tussen- en eindresultaten weer op het gewenste niveau 

te krijgen. Zie:  

‘Schoolverbeterplan Egbertusschool 2019 – 2020’ 

 

en het daaraan ten grondslag liggende document: 

 

‘Onderlegger voor SCHOOLVERBETERPLAN EGBERTUSSCHOOL 2019 – 2020’ 

 

Zie ook: Document Zicht op Kwaliteit 

 

Heel kort door de bocht wordt er aan de volgende knoppen gedraaid: 

o Inzetten op eigenaarschap 

o Inzetten op het verbeteren van de resultaten voor technisch lezen 

 

http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504580/Zicht-op-kwaliteit-jaardocument-2018---2019.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504580/Zicht-op-kwaliteit-jaardocument-2018---2019.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/503805/Schoolgids-Egbertus-2019---2020.docx.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504541/Verbeterplan-2019-2020-Egbertus.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504542/Onderlegger-voor-SCHOOLVERBETERPLAN-EGBERTUSSCHOOL-2019---2020.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504580/Zicht-op-kwaliteit-jaardocument-2018---2019.pdf
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● Een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet:  

 

Toetskalender 2019-2020 

 

2019 
 

 Groep 
1/2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 

34 

 

 
      

35 

 

 
      

36 

 

 
      

37 

 

 
      

38 

 

 
      

39 

 

 
      

40 
 

Zien 
+ 

Sociogram 

Zien 
+ 

Sociogram 

Zien lkr./ll. 
+ 

Sociogram 

Zien lkr./ll. 
+ 

Sociogram 

Zien lkr./ll. 
+ 

Sociogram 

Zien lkr./ll. 
+ 

Sociogram 

41 
 

Zien lkr. 
+ 

Sociogram 

Zien lkr. 
+ 

Sociogram 

Zien lkr./ll. 
+ 

Sociogram 

Zien lkr./ll. 
+ 

Sociogram 

Zien lkr./ll. 
+ 

Sociogram 

Zien lkr./ll. 
+ 

Sociogram 

42 

 

 
      

43 

 

 
      

44 

 

 
      

45 

 

 
      

46 

 

 
Herfst- 

signalering 
     

47 

 

 
      

48 

 

 
      

49 

 

 
      

50 

 

 
      

51 

 

 
      

52 
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2020 
 

 
 

Groep 
1/2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 

1 
       

2        

3 

 
LOVS 

Spelling 
M3 

LOVS  
Spelling 

M4 

LOVS  
Spelling 

Begr. lezen  
M5 

LOVS  
Spelling 

Begr. lezen  
M6 

LOVS  
Spelling Begr. 

lezen  
M7  

LOVS  
Spelling Begr. 

lezen  
M8 

4 
 

LOVS 
 Rekenen  

M3  

LOVS 
Rekenen  

M4  

LOVS 
Rekenen 

M5  

LOVS 
Rekenen  

M6  

LOVS 
Rekenen  

M7  

LOVS 
Rekenen  

M8  

5 

 
DMT 1+2  

Avi 
 

DMT 1+2+3 
Avi 

 

DMT 1+2+3 
Avi 

 

DMT 1+2+3* 
Avi 

 

DMT 1+2+3* 
Avi 

 

DMT 1+2+3* 
Avi 

 

6 
 

Eventueel 
aanvullend 
toetsen  

Eventueel 
aanvullend 
toetsen  

Eventueel 
aanvullend 
toetsen  

Eventueel 
aanvullend 
toetsen  

Eventueel 
aanvullend 
toetsen  

Eventueel 
aanvullend 
toetsen  

7        

8        

9        

10        

11 
 DHH 

quickscan 
 DHH quickscan    

12        

13 
 Lente- 

signalering 

    
Proef Eindtoets 

14        

15        

16 
     Cito Entree 

toets 
Centrale 
Eindtoets 

17        

18  
      

19        

20  
  

 
   

21        

22        

23        

24 

Lees- 
toetsen 

DMT 1+2+3 
Avi 

 

DMT 1+2+3 
Avi 

 

DMT 1+2+3* 
Avi 

LOVS 
Begr. lezen E5 

DMT 1+2+3* 
Avi 

LOVS 
Begr lezen E6 

DMT 1+2+3* 
Avi 

LOVS 
Begr. lezen E7 

 

25 

 
LOVS 

Spelling E3 
LOVS 

Rekenen E3 

LOVS 
Spelling E4 

LOVS 
Rekenen E4 

LOVS Spelling 
E5 

LOVS 
Rekenen E5 

LOVS Spelling 
E6 

LOVS 
Rekenen E6 

LOVS Spelling 
E7 

LOVS 
Rekenen E7 

 

26 
 

Eventueel 
aanvullend 

toetsen 

Eventueel 
aanvullend 

toetsen 

Eventueel 
aanvullend 

toetsen 

Eventueel 
aanvullend 

toetsen 

Eventueel 
aanvullend 

toetsen 
  

27        

28        

29        

30        

31        

32        

 

 
* vanaf groep E5 wordt de DMT alleen nog afgenomen bij leerlingen met een IV of V score, of als er 

zorgen omtrent het lezen bestaan. 
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5.5 DE LEERLINGENZORG  

5.5.1 De organisatie van de school: wat hebben onze leerlingen nodig? 

Op onze school kennen we zeven groepen. Het betreft homogene en heterogene groepen. In 

schooljaar 2019 – 2020 kennen we de homogene groepen 3, 4 en 7 (kinderen van eenzelfde leeftijd 

zitten bij elkaar) en de heterogene groepen 1/2A, 1/2B, 5/6 en 6/8. Heterogeen wil zeggen dat 

kinderen van verschillende leeftijden in dezelfde groep zitten. Dit is enerzijds uit nood geboren: 

we kunnen nu eenmaal geen acht groepen formeren, anderzijds worden kinderen in de gelegenheid 

gesteld van elkaar te leren. Jongere kinderen leren vaak spelenderwijs van de oudere kinderen. 

Oudere kinderen helpen jongere kinderen. In de onderbouw zitten de kinderen van groep 1, 2, 3 en 

4, de 4- t/m 8-jarigen. In de bovenbouw zitten de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8, de 9- t/m 12-

jarigen. Door de heterogene organisatievorm krijgen de kinderen van nature een vrij zelfstandige 

werkhouding. De juf of meester kan immers maar op één plek tegelijk zijn. Je zult als kind dus 

zelfstandig, al dan niet met hulp van een ander kind, een oplossing moeten vinden voor het probleem 

waarmee je wordt geconfronteerd. In de homogene groepen wordt uiteraard ook gewerkt aan het 

ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding. We vinden het belangrijk dat de groepen niet te 

groot worden. Het kleinschalige karakter is immers een door ouders genoemd sterk punt van de 

school. Mocht een groep meer dan 30 kinderen krijgen, zorgt de school voor ondersteuning in de 

vorm van extra handen in de klas en/of extra ruimte voor de kinderen.  

 

5.5.2 Organisatie van zorg voor kinderen met specifieke behoeften  

Zolang er onderwijs wordt gegeven, weten leerkrachten dat er altijd verschillen zijn in de 

mogelijkheden van kinderen. Zo zijn er kinderen die op het gebied van het leren, of op het gebied 

van sociaal-emotionele ontwikkeling extra aandacht vragen. Extra hulp en aandacht maken het 

mogelijk om kinderen verder te helpen. Op onze school is deze hulp op verschillende manieren 

georganiseerd. 

Binnen de klas kunnen kinderen extra aandacht krijgen van de leerkracht. Er wordt dan extra 

aandacht gegeven aan uitleg of oefening. Ook wordt er gedifferentieerd: niet ieder kind maakt in 

dezelfde tijd dezelfde hoeveelheid sommen op hetzelfde niveau. Leerkrachten zijn in staat om op 

reken- en taalgebied volgens de principes van ‘Doordacht lesgeven’ met inzet van coöperatieve 

werkvormen opbrengstgericht én handelingsgericht te werken. 

Wanneer de leerproblematiek zodanig is, dat deze hulpvormen niet helpen, wordt er gezocht naar 

andere mogelijkheden. Het probleem van het kind kan via testen of onderzoek nader worden 

bekeken. Met behulp van specialisten binnen de school of begeleiders van buitenaf kan daarna 

worden gekeken of met ander materiaal of een andere aanpak betere resultaten zijn te bereiken. 

Wij kunnen dan de hulp van het Multi Disciplinair Overleg (MDO) van het “Profi Pendi” 

samenwerkingsverband inroepen. Door het goed bijhouden van de resultaten van de kinderen in een 

“leerlingvolgsysteem” kunnen wij de ontwikkeling van een kind vanaf de kleuterperiode tot aan groep 

acht goed volgen en bijsturen. De bijgehouden resultaten zorgen er ook voor dat de school een 

goede diagnose kan maken van haar eigen lesmethoden. Het leert ons als leerkrachten, waar het 

onderwijs nog kan verbeteren. In het kader van ‘Passend Onderwijs’ is op alle scholen van het 

samenwerkingsverband een ontwikkeling ingezet, die ervoor moet zorgen dat scholen minder 

kinderen verwijzen naar het speciaal onderwijs en dat er minder kinderen blijven zitten. 

 

5.5.2.1 Visie op de ondersteuning van kinderen 

Zie bijlage. 

 

http://1.382.klanten.instapinternet.nl/pagina/341389/Visie+op+ondersteuning+van+kinderen
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5.5.3  Begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften  

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zo veel mogelijk hun eigen speciale aanpak krijgen. De 

leerkracht volgt de ontwikkeling van het kind op de voet. Dit gebeurt door observaties en toetsen. 

Als er opvallende aandachtspunten zijn, worden deze besproken met de intern begeleider en/of 

tijdens een teamoverleg. Het overleg is bedoeld als consultatie voor de leerkracht. Deze krijgt 

adviezen om op adequate wijze met gesignaleerde problemen om te gaan. Dit kunnen problemen zijn 

op leergebied, maar ook sociaal-emotionele of motorische problemen kunnen aan de orde komen. 

Wanneer het aandachtspunt verder bekeken dient te worden, neemt de groepsleerkracht of de 

intern begeleider contact op met de ouder(s)/verzorger(s) om de aanpak te bespreken en om 

toestemming voor de uitvoering van de aanpak te vragen. De aanpak kan bestaan uit meer 

observeren, toetsen door de intern begeleider, of er wordt hulp gezocht van deskundigen buiten de 

school. Naar aanleiding van de uitslagen van het verdiepende onderzoek kan het volgende besloten 

worden: 

o extra aandacht in de klas, 

o een leerling waarvoor de extra aandacht in de klas niet voldoende is, krijgt in de eigen groep 

extra begeleiding (Remedial Teaching). Na korte of lange tijd kan de begeleiding ertoe leiden 

dat de leerling weer met de groep mee kan doen, 

o een aangepast programma in de klas. 

 

Kinderen krijgen onderwijs dat bij hen past: 

 Alle scholen bieden een basis onderwijsaanbod. Die 'basisondersteuning' moet natuurlijk wel op 

orde zijn. We gaan daarbij uit van de criteria die de Inspectie van het Onderwijs hanteert.  

 De leerkrachten bieden ook ondersteuning aan kinderen die wat extra's nodig hebben. Er 

moeten dan keuzes gemaakt worden wat betreft de mogelijkheden in de groep en in de school. 

Het kan altijd beter, daarom zullen schoolbesturen investeren in het professionaliseren van de 

leerkrachten om steeds meer zelf, in de school, te kunnen doen aan preventie en ondersteuning. 

 

Als de school het zelf niet meer kan, zal het multidisciplinair overleg (MDO) een advies opleveren. 

Voor uitvoering van dat advies kan men putten uit de ondersteuningsmogelijkheden die het 

samenwerkingsverband in haar netwerk heeft opgenomen, o.a.: 

o doorverwijzing naar een externe instantie;  

o extra onderzoek door iemand vanuit het samenwerkingsverband bijv. vanuit het 

OrthoPedagogisch Didactisch Centrum (OPDC); 

o verwijzing naar een school voor Speciaal Basisonderwijs (SbO) of Speciaal Onderwijs (SO). 

Ouders hebben in het multidisciplinair overleg een belangrijke inbreng. Zonder deze inbreng kan er 

geen MDO plaatsvinden. 

 

5.5.4 Begeleiding van de topleerling en de excellente leerling 

Wat wij voor kinderen die ‘aan de onderkant’ uitvallen belangrijk vinden, geldt uiteraard ook voor 

de kinderen die ‘aan de bovenkant’ uitvallen. Ook zij hebben recht op speciale aandacht. De 

hierboven beschreven begeleiding geldt dan ook voor deze specifieke doelgroep.  

 

Extra mogelijkheden die de school biedt zijn: 

 convergente differentiatie: het kind krijgt instructie en oefenstof die bij het kind past; 

 het aanbieden van verdiepings- en verrijkingsstof; 

 het eenmaal per week deel uit maken van de plusklas onder leiding van de talentcoach. 
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Als de school het zelf niet meer kan, zal het multidisciplinair overleg (MDO) een advies opleveren. 

Voor uitvoering van dat advies kan men putten uit de ondersteuningsmogelijkheden die het 

samenwerkingsverband in haar netwerk heeft opgenomen, o.a.: 

 verwijzing naar een school voor excellente leerlingen, dan wel de tijdelijke voorziening 

‘plusklas’ van de stichting ‘Trinamiek’. 

 

Ouders hebben in het multidisciplinair overleg een belangrijke inbreng. Zonder deze inbreng kan er 

geen MDO plaatsvinden. 

 

5.5.5  Begeleiding van het jonge kind  

De eerste levensjaren van een kind zijn erg belangrijk. Gedurende de eerste vier schooljaren 

worden eventuele ontwikkelingsstoornissen in een vroeg stadium gesignaleerd. Op basis van deze 

signalering wordt door middel van aparte hulpprogramma’s voorkomen dat er in een later stadium 

problemen ontstaan. Eventuele individuele en langdurige ontwikkelingsprogramma’s worden in deze 

periode opgestart voor ‘jonge risico leerlingen (JRL)’. De uitvoering van deze programma’s vindt 

voor 4- en 5-jarigen plaats in de onderbouw.  

 

5.5.6 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs 

In groep 8 zullen de kinderen regelmatig gesprekken houden met hun leerkracht over de diverse 

vormen van voortgezet onderwijs. Daarnaast worden ouders geïnformeerd over de diverse 

schooltypen en de verschillende mogelijkheden.  

In de maanden januari en februari hebben de meeste scholen in onze omgeving open dagen waar de 

ouder met het kind naar toe kan gaan. Ook groep 8 zal tenminste één vorm van voortgezet onderwijs 

bezoeken. Bij het maken van een schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs informeert en 

adviseert de leerkracht van groep 8 de ouders. De resultaten van het leerlingvolgsysteem vanaf 

groep 5 t/m 8 en de entreetoets van groep 7 worden in het advies van de leerkracht meegenomen. 

In maart maken de ouders en het kind de definitieve keuze en melden de ouders hun kind aan op de 

school van hun keuze. De leerkracht van groep 8 schrijft voor ieder leerling een onderwijskundig 

rapport dat na de aanmelding naar de scholen gestuurd wordt. Vervolgens bespreekt de leerkracht 

van groep 8 de kinderen ook nog met de brugklascoördinator van het voortgezet onderwijs. 

De toelatingscommissie van de school van voortgezet onderwijs van de keuze van de ouder bepaalt 

uiteindelijk of het kind tot de school kan worden toegelaten.  

 

LWOO of PrO  

Als een leerling moeite heeft met de leerstof en daardoor leerachterstanden op één of meerdere 

vakgebieden heeft opgelopen, kan de basisschool ervoor kiezen om een LWOO-beschikking 

(Leerwegondersteunend Onderwijs) aan te vragen. De verwachting bij deze leerlingen is dat zij nog 

wel in staat zijn een VMBO-diploma te behalen. Een PrO-beschikking (Praktijkonderwijs) wordt 

afgegeven voor een leerling waarvan de basisschool en het voortgezet onderwijs verwachten dat 

hij/zij geen regulier VMBO-diploma kan halen. Dit onderwijs is gericht op de praktijk en bevat 

daardoor minder theorie.  

 

De Egbertusschool start al vroeg in het schooljaar een procedure op, die plaatsing in het 

LWOO/PrO mogelijk maakt. Het kind krijgt dan via aanmelding bij de Regionale 

VerwijzingsCommissie (RVC) een gegarandeerde plaats in een zorggroep op de school van de keuze 
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van de ouder (LWOO), dan wel een plaats op een school waarop de begeleiding van het kind gericht 

is op plaatsing in het VMBO binnen twee jaar (PrO). 

 

Via jaarlijkse rapportages van scholen van voortgezet onderwijs aan basisscholen, blijft het team 

van de Egbertusschool op de hoogte van de schoolloopbaan van het kind. 

 

5.5.7 Speciale voorzieningen in ons schoolgebouw 

Het schoolgebouw van de Egbertusschool telt 7 groepslokalen, daarnaast zijn er voorzieningen zoals 

een speellokaal voor de groepen 1 en 2 en een centrale ruimte. Deze gemeenschapsruimte wordt na 

schooltijd gebruikt voor de naschoolse opvang. Alle lokalen beschikken over een smartboard of 

touchscreen. 

Het gebouw is toegankelijk gemaakt voor gehandicapten en heeft de beschikking over een aangepast 

toilet. De school kent een gelijkvloerse toegang. Tevens heeft de school de beschikking over een 

directiekamer, die ook wordt gebruikt voor vergadering van de MR, en een teamkamer, die ook 

wordt gebruikt voor vergadering van de OR, kinderen die apart mogen werken, 

ouderontmoetingsruimte. De eerste verdieping kent nog een spreekkamer/IB-kamer.  

 

5.5.8  Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 

Van iedere leerling houden wij een digitaal dossier bij. Hierin komen gegevens over het gezin, 

afspraken met ouders, handelingsplannen (werkwijze voor een speciale aanpak), observaties, 

toetsgegevens en rapportagegegevens. Ook worden hierin de verslagen van eventuele 

kindbesprekingen en onderzoeken bewaard. Zo ’n dossier bewijst goede diensten, wanneer kinderen 

worden besproken in het team of wanneer wij de hulp inroepen van instanties buiten de school. 

Daarbij valt te denken aan een psychologisch of didactisch onderzoek. Aan het eind van elk leerjaar 

wordt het digitale dossier aan de volgende groepsleerkracht overgedragen.  

Door het goed bijhouden van de resultaten van de kinderen in een leerlingvolgsysteem kunnen wij 

de ontwikkeling van een kind vanaf zijn kleuterperiode tot aan groep acht goed volgen en eventueel 

bijsturen. Het dossier is voor de ouders van de leerling ter inzage. Ook hebben ouders recht op een 

afschrift van een onderwijskundig rapport ingeval de leerling de school verlaat. De gegevens van de 

kinderen worden vijf jaar na het verlaten van de school vernietigd. 

 

5.5.9  De verslaggeving van gegevens over kinderen door de groepsleerkracht 

Een aantal malen per jaar bespreekt de groepsleerkracht samen met de intern begeleider (de 

leerkracht die de zorg voor de kinderen coördineert) de kinderen. Er wordt vooral aandacht gegeven 

aan kinderen met opvallende resultaten. Dit kunnen zowel goede als zwakke resultaten zijn. 

Ook worden de resultaten en handelingsplannen per groep of per kind met de overige 

groepsleerkrachten besproken. Dit gebeurt onder leiding van de intern begeleider (IB’er) en/of 

directeur. Natuurlijk wachten leerkrachten bij opvallende indrukken tussentijds niet tot de 

bespreking, maar gaan al eerder in overleg met onze IB’er om zo snel mogelijk de begeleiding van 

het kind aan te passen. Aan het eind van ieder schooljaar vindt er een groepsoverdracht plaats. De 

groepsleerkracht van het huidig schooljaar spreekt de kinderen met de groepsleerkracht van het 

komend schooljaar door. 
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5.5.10  De wijze waarop de leervorderingen en de sociale-emotionele aspecten van de kinderen  

besproken wordt met de ouders 

De kinderen van groep 2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. De kinderen 

van groep 1 krijgen na 8 maanden hun eerste rapport. Alle ouders worden 3 maal per jaar uitgenodigd 

om de ontwikkeling van het kind met de leerkracht en vanaf groep 5 ook het kind te bespreken: 

twee maal in een 10-minutengesprek en eenmaal in een afstemmingsgesprek aan het begin van het 

schooljaar. Tijdens de 10-minutengesprekken komt behalve het leerresultaat ook de sociaal-

emotionele ontwikkeling van het kind aan de orde. Tijdens het afstemmingsgesprek worden op basis 

van de betrokkenheid, het welbevinden en de onderwijsbehoeften van het kind afspraken voor de 

komende periode gemaakt. Als ouders de behoefte hebben om tussentijds over hun kind te spreken, 

dan is het altijd mogelijk met de groepsleerkracht een afspraak te maken. Ook kan de 

groepsleerkracht al dan niet samen met de intern begeleider de ouder uitnodigen om over de 

ontwikkeling van het kind te praten. We zijn daar immers samen verantwoordelijk voor. 

 

5.5.11  Zittenblijven (een groep ‘overdoen’) 

De Egbertusschool streeft er naar het zittenblijven tot een minimum te beperken. In groep 1/2 

bestaat de mogelijkheid van een verlengde leerweg. Het kind doet geen twee, maar drie jaar over 

de aangeboden leerstof. Dit is een vorm van zittenblijven die op de Egbertusschool een enkele keer 

kan voorkomen. Omdat in de groepen 1 t/m 4 de basis van de ontwikkeling van een kind wordt gelegd, 

kan een kind in groep 3 of 4 blijven zitten, wanneer het zich op alle fronten onvoldoende ontwikkeld 

heeft. Uiteraard komen we in goed overleg met de ouders tot een dergelijk besluit. 

Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 blijven in principe niet meer zitten. Dat heeft namelijk niet meer 

zoveel zin. Het is zinvoller om het kind een aangepast programma te bieden. Uitzonderingen blijven 

echter mogelijk, bijvoorbeeld wanneer het welbevinden van het kind in het geding is. 

 

5.5.12  Versnellen (een groep ‘overslaan’) 

De Egbertusschool streeft er naar het versnellen tot een minimum te beperken. In groep 1/2 

bestaat de mogelijkheid van een verkorte leerweg. Het kind doet geen twee, maar (ruim) één jaar 

over de aangeboden leerstof. Dit is een vorm van versnellen die op de Egbertusschool een enkele 

keer kan voorkomen. Omdat in de groepen 1 t/m 4 de basis van de ontwikkeling van een kind wordt 

gelegd, kan een kind in groep 3 of 4 versnellen, wanneer het zich op alle fronten bovengemiddeld 

ontwikkeld heeft. Uiteraard komen we in goed overleg met de ouders tot een dergelijk besluit. 

Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 versnellen in principe niet meer zitten. Dat heeft namelijk niet 

meer zoveel zin. Het is zinvoller om het kind een aangepast programma te bieden. Uitzonderingen 

blijven echter mogelijk, bijvoorbeeld wanneer het welbevinden van het kind in het geding is.  

 

5.5.13 Intern Begeleider Egbertusschool 

Met welke taken houdt de intern begeleider zich op de Egbertusschool bezig?  
 

De intern begeleider coördineert: 

 opstellen en bewaken van procedures voor planmatig werken binnen de school; 

 bewaken van procedures en afspraken die gemaakt zijn op school op het gebied van 

leerlingvolgsysteem en leerlingdossier; 

 het evalueren en bijstellen van het zorgplan van de school; 

 organiseren en leiden van groeps- en leerlingbesprekingen; 
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 afstemming van de hulpverlening door remedial teaching, schooladviseurs, speciaal 

basisonderwijs, speciaal onderwijs en andere externe hulpverleners; 

 toegankelijk maken van informatie naar collega’s; 

 opstellen toetskalender en het bewaken van de afnameprocedure van toetsen t.b.v. het 

leerlingvolgsysteem; 

 werkoverleg met de directeur, taalcoördinator, rekencoördinator en talentcoach; 

 het organiseren en voorzitten van het zorgoverleg met het team. 

 

De intern begeleider begeleidt en coacht: 

 het doen van observaties m.b.t. leerkrachtgedrag en/of leerlinggedrag; 

 ondersteunen en adviseren bij klassenmanagement; 

 adviseren en begeleiden bij gedrags- en werkproblematiek; 

 ondersteunen en adviseren bij gebruik van speciale hulpmiddelen; 

 ondersteunen en begeleiden bij handelingsplannen; 

 ondersteunen bij verwerken en interpreteren van toetsgegevens; 

 ondersteunen van de leerkrachten bij gesprekken met ouders en diverse hulpverleners. 

 

De intern begeleider innoveert: 

 analyseren en interpreteren van de opbrengsten; 

 signaleren en analyseren van sterke en zwakke punten van het onderwijsaanbod; 

 bijhouden van actuele ontwikkelingen op gebied van zorgverbreding; 

 doen van voorstellen die leiden tot zorgverbreding. 

 

De intern begeleider voert bovenschoolse taken uit: 

 deelname aan het netwerk intern begeleiders van het samenwerkingsverband; 

 deelname aan het netwerk jeugdhulpverlening (netwerk 12-); 

 overleg voeren met ambulant begeleiders, onderwijsadviseurs en zo nodig met andere 

externe hulpverleners/instanties (Bureau Jeugdzorg/AMK, orthopedagoog/psycholoog, 

schoolmaatschappelijk werk, logopediste, Cesar therapeute, schoolarts); 

 deelname aan het scholenoverleg WSNS; 

 deelname aan studiedagen voor directeuren en intern begeleiders. 

 

Zie ook: Schoolontwikkelplan Egbertusschool 

  

http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
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6. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL 
 

IJkpunten voor de schoolanalyse zijn:  

 

Personeelsbeleid 

Het versterken van de vakbekwaamheid van het team en/of individuele teamlid kan niet los gezien 

worden van de ontwikkelingen en ambities van de school. Vakmanschap en verantwoordelijkheid 

leiden in sterke mate tot het verandervermogen van de school en het behalen van de doelen en 

verbeteringen. De genoemde en gewenste expertise, gekoppeld aan onze collectieve ambitie kunnen 

wij alleen verkrijgen door een goed professionaliseringsbeleid te hanteren. De professionalisering 

voeren we door op twee verschillende niveaus. 

1. Op teamniveau bekijken we per jaar welke trainingen en/of onderwerpen we extra willen 

belichten of uitdiepen. 

2. Daarnaast zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor hun persoonlijke ontwikkeling. De 

leerkracht kiest, in overleg met de directie, eigen cursussen en/of trainingen. De leerkracht 

kan hierbij denken aan een specialisatie binnen de school of voor een onderwerp dat aansluit 

bij de groep waar men in werkt. 

Het team zal kritisch haar eigen ontwikkelingen volgen. Waar nodig zal deze aangevuld worden met 

kennis en middelen om onze ambities te kunnen bereiken.  

 

Op de Egbertusschool staat teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling hoog op de ambitielijst. 

Ambities vanuit een professionele cultuur, waarin het handelen van teamleden geschiedt vanuit een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor opbrengsten, processen en vakkundigheid. 

 

Voor de schoolontwikkeling hebben we de laatste jaren ingezet op het kiezen en borgen van nieuwe 

methodes en hebben wij resultaatgericht gewerkt. Voor beide trajecten hebben wij externe 

deskundigheid ingezet en werden de coördinatoren opgeleid en begeleid. Zie ons 

‘Schoolontwikkelplan Egbertusschool 2017 – 2022’ voor nadere explicering.  

 

In lijn van teamontwikkelingen zetten we dus ook in op interne specialisten. Zij volgen of volgden 

trainingen/scholing om de persoonlijke kwaliteiten en de ambitie van de school te versterken. In de 

afgelopen jaren zijn diverse leerkrachten in onderstaande trajecten van scholing actief geweest. 

Dit heeft geleid tot vele specialisten in huis: 

 

- BHV’ers 

- ICT-coördinator 

- Kunst- en cultuurcoördinator  

- Rekenspecialist  

- Rots en Water- specialisten 

- Schoolopleider stagiaires  

- Specialist Begaafdheid  

- Specialist Cambridge-Engels 

- Leren en innoveren 

- Taalspecialist  

- Intern Begeleider  

 

http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
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In de komende jaren zal op basis van dit schoolplan en de gestelde doelen ook gewerkt worden aan 

teamscholing en/of individuele scholing.  

Het totale financieel budget voor scholing, ongeacht de 500 euro per FPE, wordt jaarlijks 

vastgesteld en op basis van teamontwikkelingen of individuele trajecten grotendeels uitgegeven. De 

afgelopen kalenderjaren is het budget volledig gebruikt, sterker nog: we kwamen ‘tekort’. 

 

Zie ook: ‘Scholingsplan‘ 

 

In de gesprekkencyclus hebben de teamleden functioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken, 

beoordelingsgesprekken en ontwikkelingsgesprekken (POP) met de locatieleiders of de directie. 

 

Zie ook: ‘Tevredenheidsonderzoek Medewerkers’ met daarin de conclusies opgenomen. 

 

Samenvatting enquêtes 

In schooljaar 2019 – 2020 zijn de volgende vragenlijsten afgenomen: 

o ‘Tevredenheidsonderzoek Medewerkers’ 

o ‘Tevredenheidsonderzoek Ouders‘ 

o ‘Tevredenheidsonderzoek Leerlingen’ 

 

In de rapporten zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen. In zijn algemeenheid zijn we zeer 

tevreden met de uitkomsten. Bij alle drie de onderzoeken scoren we boven de 3.0 norm die de 

Stichting Trinamiek de scholen heeft opgelegd. Daar waar we op onderdelen onder de 3.0 norm 

scoren zoeken we naar verklaringen en plannen we interventies in. 

 

Samenvatting eigen evaluaties 

De school heeft een roerige periode achter de rug. Begin 2018 besloten 3 collega’s (halverwege het 

schooljaar) vanwege verschil van inzicht over de te volgen onderwijskoers de school te verlaten. Er 

is toen een externe deskundige in huis gekomen die op basis van onderzoek en gespreksvoering met 

betrokkenen met conclusies en aanbevelingen is gekomen.  

 

Het College van Bestuur maakt zich begin schooljaar 2018 - 2019 zorgen: De Egbertusschool scoort 

in de afgelopen drie schooljaren 2x ‘Onvoldoende’ bij de Centrale Eindtoets en 1x nipt ‘Voldoende’. 

Het is zaak om in 2019 een ‘Voldoende’- resultaat te behalen. Omdat de stg. Trinamiek dit schooljaar 

ervaring op wil doen met het afnemen van (externe) audits, wordt de Egbertusschool één van de 

scholen waarbij dit gaat gebeuren. Ook deze audit levert conclusies en aanbevelingen op die zijn 

gebruikt als basis voor onderstaande documenten: 

 

‘Schoolverbeterplan Egbertusschool 2019 – 2020’ 

 

en het daaraan ten grondslag liggende document: 

 

‘Onderlegger voor SCHOOLVERBETERPLAN EGBERTUSSCHOOL 2019 – 2020’ 

 

Zie ook: Document Zicht op Kwaliteit 

 

 

 

http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/400169/Nascholingsplan-Egbertusschool.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504667/Tevredenheidspeiling-Medewerkers-2019---standaardrapport.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504667/Tevredenheidspeiling-Medewerkers-2019---standaardrapport.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504668/Tevredenheidspeiling-Ouders-2019---standaardrapport.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504666/Tevredenheidspeiling-Leerlingen-2019---standaardrapport.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504541/Verbeterplan-2019-2020-Egbertus.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504542/Onderlegger-voor-SCHOOLVERBETERPLAN-EGBERTUSSCHOOL-2019---2020.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504580/Zicht-op-kwaliteit-jaardocument-2018---2019.pdf
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Communicatie 

Over schoolontwikkelingen wordt naar ouders toe gecommuniceerd via de: 

o MR 

o Ouderpanels 

o Aan ouders ter beschikking gestelde documenten: 

 Schoolgids 

 Schoolplan 

 

Consent 

Om tot goed gedragen besluiten te komen vergaderen wij volgens de CONSENT-methode. De 

eerlijkheid gebiedt ons te vermelden, dat we ons op dit gebied nog niet basisbekwaam voelen, maar 

al doende leren wij. Door op deze wijze vorm te geven aan onze vergaderingen is er een hoge mate 

van betrokkenheid en eigenaarschap omdat iedereen gelijkwaardig is en meebeslist over de te 

bewandelen wegen die passen bij onze visie.  

 

Trinamiek heeft een overkoepelend personeelsbeleidsplan. In dat document beschrijft de stichting 

op alle domeinen haar strategieën. Uiteraard sluiten wij aan bij de richtlijnen en procedures zoals 

daarin beschreven zijn. 

 

Samenwerking 

Onze school is een naar buiten gerichte organisatie. We staan midden in de samenleving en willen 

daarvoor van betekenis zijn. We noemen ons niet voor niets een stadsschool. We profileren ons als 

zodanig door het organiseren van een stadsgericht programma, waardoor het mogelijk wordt actief 

bij te dragen aan de sociale cohesie. Het programma omvat onder andere: 

 het na schooltijd beschikbaar stellen van de speelplaats voor de kinderen uit de stad 

(stadsspeelplaats!); 

 een jaarlijkse schoonmaakactie in de stad gekoppeld aan de landelijke actie ‘Nederland 

Schoon’; 

 het eenmaal per twee jaar organiseren van een Vossenjacht, waarbij de stad het decor 

vormt; 

 activiteiten in het kader van ‘Actief Burgerschap’; 

 het onderhouden van goede contacten met de buren, waarbij we samenwerken met partners 

die zich in de stad bewegen: schoolmaatschappelijk werk, leerplichtambtenaar, politie, 

schoolarts, logopedie en fysiotherapie, maar ook woningstichting ‘Volksbelang’, gemeente 

Vianen en bibliotheek; 

 het beschikbaar stellen van de school ten behoeve van een Egbertus-openingsfeest alwaar 

ouders, kinderen en team elkaar vrijblijvend kunnen ontmoeten; 

 ouders de gelegenheid bieden elkaar onder schooltijd te ontmoeten in de 

ouderontmoetingsruimte van de school. 

We profileren ons ook als creatieve school en organiseren bijvoorbeeld creadagen waarbij we met 

tal van organisaties samenwerken, o.a. met Kunst Centraal, het Landschap Erfgoed Utrecht, het 

Filiaal, de bibliotheek, het stadsmuseum van Vianen, de muziekschool Vianen en ga zo maar door. 

Voor het benutten van externe expertise maken we gebruik van onze netwerken binnen Trinamiek 

en het OEC. Maar ook maken wij dankbaar gebruik van externe hulp, denk daarbij aan: 
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● GGD 

● de logopedist 

● de fysiotherapeut 

● de Hogeschool Utrecht  

● de CED 

 

Beleid voor sponsoring 

De Egbertusschool onderschrijft het convenant Sponsoring dat door de besturenorganisaties is 

opgesteld. Trinamiek heeft daarop aansluitend een notitie “Sponsoring” geschreven. 

De belangrijkste aspecten zijn: 

● Sponsoring verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelen van de Egbertus. 

● Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs op de Egbertus 

beïnvloeden. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsoring. 

● De medezeggenschapsraad van de Egbertus heeft instemmingsrecht aangaande beslissingen over 

sponsoring. 

 

Voor verdere verduidelijking verwijzen wij naar de notitie ’Stichtingsbeleid sponsorgelden’. 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504581/spelregels-sponsoring-op-scholen-1.pdf
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7. AMBITIES EN MEERJARENBELEID OP HOOFDLIJNEN 
 

Onze ambities en speerpunten van ons meerjarenbeleid zijn weergegeven in ons: 

 ‘Schoolontwikkelplan Egbertusschool 2017 – 2022’ 

 ‘Schoolverbeterplan Egbertusschool 2019 – 2020’ 

 

Op hoofdlijnen: 

o Inzetten op eigenaarschap 

o Inzetten op het verbeteren van de resultaten voor technisch lezen 

 

Ambitieniveau voor rekenen en taal:  

o Landelijk   :  40% I + II; 60%  I t/m III; 80% 1 t/m IV 

o Egbertusschool :  45% I + II; 70%  I t/m III; 85% 1 t/m IV 

 

 

 

http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504541/Verbeterplan-2019-2020-Egbertus.pdf
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BIJLAGEN 
 

Bijlage 1  Koersplan Trinamiek 

 

Bijlage 2  Schoolondersteuningsprofiel Egbertus en Zorgplan Egbertus   

 

Bijlage 3  Document Zicht op Kwaliteit 

 

Bijlage 4  Scholingsplan 

 

Bijlage 5  Stichtingsbeleid sponsorgelden   
 

Bijlage 6  Schoolontwikkelplan Egbertusschool 2017 – 2022 

 

Bijlage 7  Schoolverbeterplan Egbertusschool 2019 – 2020 
 

 Bijlage 8  Onderlegger voor SCHOOLVERBETERPLAN EGBERTUSSCHOOL 2019 – 2020 

 

Bijlage 9  Tevredenheidsonderzoek Medewerkers  

 

Bijlage 10  Tevredenheidsonderzoek Ouders 
 

Bijlage 11  Tevredenheidsonderzoek Leerlingen 
       

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nz0WB2lA49Z0JxKPDxhwiIHMwaqGdzix7Hcp34OaPM8/edit#gid=740616883
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504577/SOP-Egbertus-Profipendi-2018---2019.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504579/ZORGPLAN_Egbertus-.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504580/Zicht-op-kwaliteit-jaardocument-2018---2019.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/400169/Nascholingsplan-Egbertusschool.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504581/spelregels-sponsoring-op-scholen-1.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504561/Schoolontwikkelplan-Egbertusschool-2019---2020-t.b.v.-het-team-%281%29.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504541/Verbeterplan-2019-2020-Egbertus.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504542/Onderlegger-voor-SCHOOLVERBETERPLAN-EGBERTUSSCHOOL-2019---2020.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504667/Tevredenheidspeiling-Medewerkers-2019---standaardrapport.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504668/Tevredenheidspeiling-Ouders-2019---standaardrapport.pdf
http://1.382.klanten.instapinternet.nl/bestanden/504666/Tevredenheidspeiling-Leerlingen-2019---standaardrapport.pdf

