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1.1 Voorwoord 
Dit schoolplan 2019-2023 van de Duinoordschool is een richtinggevend document voor de komende vier jaren en geeft 
de voorgenomen schoolontwikkeling weer. Het plan dient als stimulans om integraal kwaliteitsbeleid te voeren en vormt 
de basis voor de dialoog binnen de school over dat beleid. Tevens legt het bestuur met dit plan verantwoording af naar 
de inspectie over het voorgenomen schoolbeleid en moet er samenhang zijn met de schoolgids om duidelijkheid te 
bieden. 

Het schoolplan is beschreven met input vanuit het team, bestuur, ouders, leerlingen en MR. Het uitgangspunt bij de 
totstandkoming en implementatie van dit schoolplan is dat: 

 
A. Het plan door het team, het bestuur en de MR gedragen wordt. 

 

B. Het beleid in de dagelijkse schoolpraktijk gerealiseerd moet kunnen worden. 
 

C. Het schooljaarplan als onderdeel van dit schoolplan jaarlijks geëvalueerd kan worden. 
 

1.2 Doelen en functie 
Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. 
Wij spreken in dit geval van ambities. Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te 
krijgen op onze sterke en zwakke punten en daarmee op onze verbeterdoelen voor de komende vier jaar. Het schoolplan 
functioneert als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een 
planningsdocument voor de periode 2019-2023. Op basis van ons vierjarige schoolplan hebben we daarnaast een 
uitgewerkt jaarplan. In een jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde doelen gerealiseerd zijn. Op deze 
wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. 

 
1.3 Procedures 
Ons schoolplan is opgesteld door de directeur van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraad (MR) en is vastgesteld en goedgekeurd door het bevoegd gezag. De teamleden en het bestuur 
hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de 
actiepunten voor de komende vier jaar. In de planperiode 2019-2023 zullen we planmatig hoofdstukken van ons 
schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het komend 
jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het team ook terug: hebben we onze actiepunten in voldoende mate 
gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de thema’s, zoals beschreven in dit schoolplan. 

 
1.4 Verwijzingen 
Regelmatig wordt in het plan verwezen naar beleidsdocumenten op schoolniveau. Deze plannen zijn opvraagbaar bij 
de directie. 

• Schoolgids 
• Hoogbegaafdheidsplan 
• ICT-plan 
• Zorgplan 
• Arbobeleid 
• Schoolveiligheidsplan 
• Schoolondersteuningsprofiel 
• Jaarrekening en jaarlijkse begroting 
• Managementstatuut 
• Klachtenregeling 
• Sollicitatiecode 
• Taakbeleid 
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• Formatieplan 
• Meerjarenbeleid professionele ontwikkeling inclusief regeling nascholing 
• Doelgroepenbeleid 
• Meldcodehuislijk geweld 
• Begeleidingsplan startende leerkrachten 
• Vervangingsbeleid 
• Ziekteverzuimbeleidsplan 
• Financieel beleidsplan 
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2.1 Schoolgegevens 

 

 
 
Ver. v. Chr. basisonderwijs Duinoord  

Bestuursnummer 

 
 
04MG 

 
31227 

Naam school: Duinoordschool 

Directeur: Christiaan Batenburg 

Adres + nr.: Prins Mauritslaan 8 

Postcode + plaats: 2582 LR Den Haag 

Telefoonnummer: 070-3544323 

E-mail : info@duinoordschool.nl 

Website : www.duinoordschool.nl 

 
2.2 Kenmerken van het personeel 
Hieronder staat weergegeven welke functies en taken worden vervuld op de Duinoordschool. Per categorie wordt 
aangegeven hoeveel personeelsleden worden ingezet. Er wordt geen werktijdfactor aangegeven omdat een aantal 
personeelsleden meerdere taken vervullen. 

 
Management team (MT) 

Directeur 1 Functie 

Onderbouwcoördinator 1 Taak 

Bovenbouwcoördinator 1 Taak 

Intern begeleider 1 Taak 

 
Onderwijzend personeel (OP) 

mailto:info@duinoordschool.nl
http://www.duinoordschool.nl/
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Groepsleerkracht L10 (was LA) 11 Functie 

Groepsleerkracht L11 (was LB) 4 Functie 

Gymleerkracht L10 2 Functie 

Handvaardigheid leerkracht L11 1 Functie 

Remedial teacher intern 1 Taak 

Begeleiding HB intern L11 2 Functie 

 
Rekencoördinator L11 1 Taak 

Cultuurcoördinator L11 1 Taak 

Coördinator thematisch onderwijs L11 1 Taak 

ICT-coördinator (nu vacature) L11 1 Taak 

 
Onderwijsondersteunend personeel (OOP) intern 

Leraar ondersteuner 2 Functie 

Administratie 2 Functie 

ICT-leerkracht/ondersteuner 2 Taak 

Conciërgie 1 Functie 

 
Onderwijsondersteunend personeel (OOP) extern 

Muziek leerkracht 1 Functie 

Schoolmaatschappelijk werk 1 Functie 

Remedial teacher extern 1 Functie 

 
Onderwijshuisvesting 

Bouwbegeleider 1 Functie 

 
 

Per 1-9-2019 MT OP OOP 

Ouder dan 60 jaar 0 3 3 

Tussen 50 en 60 jaar 0 4 1 

Tussen 40 en 50 jaar 0 1 1 

Tussen 30 en 40 jaar 3 5 0 

Tussen 20 en 30 jaar 0 2 0 

Totaal 3 15 5 

 
2.3 Kenmerken van de leerlingen 
Op onze school genieten ongeveer 250 leerlingen van ons onderwijs. Deze zijn merendeels afkomstig uit de directe 
omgeving. Tevens is er sprake van instroom vanuit andere scholen en instroom vanuit omliggende wijken. Het 
leerlingenaantal is constant en de school heeft jaarlijks een wachtlijst. De kleinschaligheid van onze school spreekt vele 
buurtbewoners aan. Omdat onze leerlingen overwegend uit een hoogopgeleid milieu komen, hebben wij geen leerlingen 
met een leerlinggewicht. Er is op dit moment een toenemend aantal leerlingen dat instroomt vanuit anderstalige of 
tweetalige gezinnen. 

 
2.4 Kenmerken van de school 
De Duinoordschool is gelegen in het karakteristieke Statenkwartier, een mooie wijk die rond 1900 is ontstaan. In 
augustus 1993 heeft de Duinoordschool het huidige gebouw betrokken op de huidige locatie, Prins Mauritslaan 8. Bij de 
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totstandkoming van het schoolgebouw is het volgende uitgangspunt met name belangrijk geweest: zoveel mogelijk 
ruimte creëren in de lokalen voor de leerlingen. Het gebouw bestaat uit 2 verdiepingen. Beneden zijn de groepen 1 t/m 3 
gesitueerd en is er een speellokaal. Verder zijn op de benedenverdieping de personeelskamer, de directiekamer en de 
keuken. Boven zijn de lokalen voor de groepen 1b, 4 ,5, 6, 7 en 8. We beschikken op de bovenetage over een 
computerlokaal, een ruimte voor remedial teaching en een handvaardigheidslokaal, dat ook gebruikt wordt voor de 
verrijkingslessen. 

Onlangs is de aanpalende Zorgvlietkerk aangekocht, deze zal verbouwd worden in de komende jaren en als 
multifunctionele ruimte worden ingezet. Deze ruimte wordt gedeeld met naschoolse opvang en peuterspeelzaal 2Samen 
zodat ook een Kindcentrum (KC) kan ontstaan in de toekomst. Daarnaast wordt de concertzaal verhuurd aan de ACVA 
(koorschool). 

 
2.5 Bestuur 
Het bestuur van de school bestaat uit vrijwillige ouders. Zij hebben de portefeuilles verdeeld. Vaak hebben de personen 
met een portefeuille ook ervaring in deze beroepsgroep.  

Samenstelling bestuur: 

Naam Rol Portefeuille 

Annemarie Luijk Voorzitter Communicatie 

Paul Verkleij Secretaris  

Willem Roeland Penningmeester  

Martijn Oerlemans Algemeen lid HR 

Matthijs Mahler Algemeen lid Verbouwing 

Simone Bezuijen Algemeen lid Verbouwing 

Marieke van Osch Algemeen lid Onderwijs 

Frank van der Heijde Toezichthouder  

Dirk Meerburg Toezichthouder  

 
2.6 Sterkte-zwakteanalyse 
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en 
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het team en de leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk 
rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen. 

 
 

Sterke kanten team  Zwakke kanten team 

Sfeer  Weinig mannelijke leerkrachten, weinig 
diversiteit in het team 

Motivatie  Men geeft elkaar weinig feedback 

Collegialiteit  Communicatie 

Gebruik maken van elkaars kwaliteiten  Moeite met veranderingen 

Vakkundigheid  Kennis NT2 

 
Kansen team  Bedreigingen team 

Starten professionele leergemeenschap  Druk van ouders 

Scholing  Veel parttimers 

  Hoge werkdruk 

  Lerarentekort 
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STERKE KANTEN SCHOOL  ZWAKKE KANTEN SCHOOL 

NIveau populatie leerlingen  Prestatiegerichtheid 

Klassenverkleining en vakleerkrachten  Groepsgrootte 

Betrokkenheid ouders  Leraren tekort 

Kleinschaligheid/eenpitter  Communicatie 

  Ouders in bestuur 

 
KANSEN  BEDREIGINGEN 

Kindcentrum  Verliezen Prot. Chr. identiteit 

Inzet tablets en laptops  Druk van ouders op hogere uitstroom 

Werkdrukmiddelen  Teveel richten op toetsen en resultaten 

Thematisch werken  Rol scheiden ouder/bestuur 

Verbouwing/nieuwbouw   

Remedial teaching anders vorm geven   

 
2.7 Risico’s 
 
Op basis van de sterkte-zwakteanalyse is er een aantal aandachtspunten. We gaan in onze ontwikkeldoelen en het 
daaropvolgende jaarplan per jaar in op het ondervangen van deze risico's. 

 
De risico's voor onderwijsontwikkeling zijn: 

• Het team geeft aan elkaar weinig feedback te geven en problemen te hebben met verandering. Het risico is dat zij 
de gewenste onderwijskundige ontwikkelingen hierdoor niet in praktijk brengen. Het is dus van groot belang om 
het team hierin te ondersteunen door onderwijskundig leiderschap te tonen. 

• Op school worden steeds vaker aanmeldingen gedaan voor leerlingen die niet Nederlands als eerste taal hebben 
(NT2), vaak hoogopgeleide expats. Het team geeft aan hier niet voldoende klaar voor te zijn. 

• De Duinoordschool heeft een ouderbestuur, er is een risico dat er in de afvaardiging van de ouders geen kennis 
aanwezig is wat het het besturen van de school lastig maakt. Financiële, personele, juridische en 
onderwijskundige zaken moeten zorgvuldig opgepakt kunnen worden. Op dit moment is dit een laag risico met de 
huidige bestuursbezetting, maar hier moet met de verandering van de samenstelling van bestuur goed rekening 
mee gehouden worden. 

• De druk van ouders op een hoge uitstroom van leerlingen is heel groot op de Duinoordschool. Het risico is dat dit bij de 
individuele leerkracht wordt neergelegd. Ook is het risico dat de communicatie met ouders hierdoor vertroebelt. 
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Bij het opstellen van onze grote ontwikkeldoelen gaan we uit van de leerling. We willen luisteren en kijken naar de 
leerlingen. Onderwijs is een middel en geen doel op zich. Ons onderwijs is dienend aan lerende kinderen. Alle 
kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen. Deze motivatie is alleen niet altijd precies te koppelen 
aan de strakke leerlijn in de methode. Daarom is het van belang dat wij een leeromgeving creëren waarin ieder kind 
uitgedaagd wordt om zelf te leren. Hierbij gaat het niet alleen om vakinhoudelijke kennis, maar juist ook om de 
functionele vaardigheden zoals samenwerken, plannen en kritisch denken. 

 
Streefbeelden 

1. Binnen het didactisch handelen gaan we uit van leerlijnen. Leerlingen kunnen hierdoor een eigen tempo 
aanhouden en er is materiaal om te verdiepen, verbreden en verrijken. 

2. Het is belangrijk dat de leerkracht de leerlingen boeit en motiveert. De leerlijn van de leerling is leidend en de methode 
ondersteunend. 

3. We werken aan 21e eeuwse vaardigheden en geven dit in de dagelijkse praktijk vorm met behulp van thematisch 
werken en ICT. 

4. We willen niet meer iedere leerling langs dezelfde meetlat leggen. Doel is dat de groei van het kind goed in kaart 
gebracht wordt (formatief assessment) en de leerling eigenaar is van het eigen leerproces. 

5. Binnnen het nieuwe gebouw werken alle betrokken partijen optimaal samen in het kindcentum. 

 
Om deze leeromgeving voor onze kinderen te creëren, hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen. Deze splitsen wij uit 
naar doelen gericht op het lerende kind en organisatiedoelen. 
 
Deze ontwikkeldoelen zullen via het team lopen, het team zal hierin veel begeleiding ontvangen van schoolbegeleider 
Ben Endlich die specialist is op dit gebied. Met name streefbeeld 1, 2 en 4 zijn punten van aandacht. In hoofdstuk 4 en 
de jaarplannen zal dit verder uitgewerkt worden.  

 
Doelen gericht op het lerende kind: 

 
1. Eigenaarsschap van leerlingen vergroten met behulp van formatief assessment. 
2. Leerlingen uitdagen en ondersteunen door de leeromgeving van kinderen rijk en prikkelend te maken. 

 
Doelen gericht op de organisatie: 

1. Een professionele leergemeenschap waarbinnen open communicatie en elkaar feedback geven gewaardeerd 
wordt. 
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2. Eigenaarsschap van leerkrachten en het aannemen van een coachende houding. 
3. Zichtbaarheid naar buiten en als kleine school actief participeren in netwerken. 
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4.1 De missie van de school 
Missie-kern 
De Duinoordschool is een bijzondere school op protestants-christelijke grondslag. We hanteren het 
leerstofjaarklassensysteem en daarbinnen streven we ernaar zoveel mogelijk aandacht te hebben voor het individuele kind. 
Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm 
van vervolgonderwijs. Naast de basisvakken, besteden we veel aandacht aan culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling, 
21e eeuwse vaardigheden en het sociaal emotioneel welbevinden van de leerlingen. 

Missie: van verwondering tot leren 

Kernwaarden 
Onze kernwaarden zijn: 

Op onze school heerst een professionele cultuur 
Op onze school hebben we oog voor het individuele kind, respect en eigenwaarde zijn belangrijk 
Onze school is een school waar de ouders actief betrokken zijn 
Op onze school kunnen zowel leerkracht als leerling werken aan autonomie, relatie en competentie 

 
4.2 De visies van de school 
Visie op leren 
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis en vaardigheden op 
diverse manieren te verwerven. Bij het leren verbinden we informatie (betekenisvolle data) aan bestaande ervaringen, 
vaardigheden en/of attitude en realiseren daarbij nieuwe kennis. Hierbij is het volgende belangrijk: 

data moet prikkelen, uitdagen en betekenisvol worden 
leren is een actief proces 
leren is een persoonlijk proces 

 
Om dit in de praktijk te brengen, moeten we open staan voor verschillen tussen kinderen en hen ondersteunen in hun 
eigen leerproces. Door middel van leerlijnen het proces zichtbaar maken en door middel van kindgesprekken/portfolio 
het proces voor hen evalueerbaar maken. Wij proberen de kinderen hierin zelf verantwoordelijk te maken. We doen dit 
door aan te sluiten bij de ervaringen van kinderen, thematisch te werken in betekenisvolle contexten en leren te zien 
als een actieve activiteit waarin de kinderen ruimte krijgen. Een belangrijk uitgangspunt is samen leren met elkaar in 
een prikkelende, veilige en uitdagende leeromgeving. Daarbij is het belangrijk dat er vertrouwen is in elkaar en 
waardering wordt gegeven aan elkaar. 

 
Onderwijskundige speerpunten: 

21e eeuwse vaardigheden en uitdagen met ICT 
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thematisch werken 
kindergesprekken, communicatie, evaluatie en portfolio 
passend onderwijs ook voor hoog- en meerbegaafden 

 
 

Visie op identiteit 
Onze school is een Protestant Christelijke basisschool. De Christelijke normen en waarden zijn medebepalend voor 
onze manier van kijken naar de wereld om ons heen en voor ons handelen in het dagelijks leven. 

 
De volgende speerpunten zijn hiervoor geformuleerd: 

wij besteden aandacht aan Christelijke feestdagen 
wij besteden aandacht aan andere godsdiensten en culturen 
wij ondersteunen goede doelen om het wereldbeeld van de kinderen te vergroten 
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Visie op organisatie 
Team: 

• lerende organisatie 
• collegiale consulatie 
• benutten van elkaars expertise 
• scholing als uitgangspunt van ontwikkeling 
• ontwikkeling zichtbaar maken 

School: 

• actieve participatie 

• heldere communicatie naar ouders 

Bestuur: 

• goed beleggen van portefeuilles en taakverdeling 

• zichtbaar naar ouders en communicatie 

• waar mogelijk meer op de achtergrond 
 

 
4.3 Levensbeschouwelijke identiteit 
Onze school is een Protestant Christelijke basisschool. Wij besteden structureel aandacht aan het geloof door 
dagelijks gebruik te maken van onze godsdienstmethode 'Trefwoord'. De school brengt hiermee een relatie tot stand 
tussen de Christelijke geloofstraditie en de belevingswereld van het kind. De weekaccenten worden vermeld in onze 
nieuwsbrief . 

 
Kwaliteitsindicatoren 

1.  We besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integraal) 

2. We besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen 

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

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

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

Voor dit onderdeel zijn op dit moment geen aandachtspunten. Wel is het belangrijk dat wij de PC-gedachte blijven 
uitdragen en zichtbaar maken op school in reguliere lessen en bij onze vieringen.  

 

4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling 
Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen 

d.m.v. de Kanjertraining . Alle leerkrachten op de Duinoordschool zijn gediplomeerd kanjertrainer. Het belangrijkste 
doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. De Kanjertraining geeft 
kinderen handvatten in sociale situaties. 

 

Onze school beschikt over het leerlingvolgsysteem KANVAS voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
bij de kinderen. Vanaf groep 5 vullende leerlingen twee keer per jaar een sociogram in en een vragenlijst over hun 
welbevinden en onderlinge relaties. Dat geeft een indicatie over hun schoolbeeld, welbevinden en de relaties. 

In groep 4 nemen we een sociogram af. Daarnaast vullen de leerkrachten twee keer per jaar een docenten vragenlijst 
in over de leerlingen. Bij een mindere groepscohesie delen wij onze zorg met alle ouders van de groep door een extra 
ouderavond te organiseren en afspraken te maken voor verbeteringen. Daarvoor maken wij een sociogram van de 
groep. 

 

Samen met het thuisfront is een optimaal resultaat te bereiken en daarom is het waardevol dat ouders op school op 
de hoogte zijn van de trainingen op school en de achtergronden van deze aanpak. Daarvoor is een ouderfolder 
ontwikkeld en ouders kunnen een kanjerles bijwonen. 

 

De sociale veiligheid meten wij met het KANVAS leerlingvolgsysteem.  
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Aandachtspunt Prioriteit 

Bij kinderen die uitvallen op hun sociaal emotionele ontwikkeling maken wij, in 
samenwerking met de ouders, een handelingsplan 

laag 

Het bieden van sociaal emotionele remedial teaching. gemiddeld 
 

4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie 
Onze leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Leerlingen maken nu al deel uit van deze 
samenleving. Wij vinden het daarom van belang om onze leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. 
Daarvoor is kennis en een bewuste manier van in het leven staan van belang. In de school leren wij leerlingen samen te 
leven en samen te werken. Wij willen leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor onze 
samenleving. 

Dit vinden wij belangrijk: 
 

1. Wij voeden onze leerlingen op tot evenwichtige mensen die respectvol omgaan met zichzelf, de medemens en de 
omgeving. 

2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze leren 
hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden. 

3. Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die actief betrokken willen zijn in de samenleving en die gericht zijn op 
samenwerking. 

4. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en 
overtuigingen (religies). 

5. Wij richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven culturele bagage mee voor het leven. 
6. Wij besteden aandacht aan filosofie.  

Aandachtspunt Prioriteit 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan andere culturen hoog 

 
4.6 Leerstofaanbod 
Op onze school maken wij gebruik van methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij de 
hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren en daar waar nodig aangevuld met extra stof. Voor de toetsing van de leerstof 
maken we gebruik van methode-onafhankelijke - (Cito) en methodegebonden toetsen. Ten aanzien van leerstofaanbod 
hebben we de volgende ambities vastgesteld 

1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen 
2. Wij gebruiken voor Taal en Rekenen methodegebonden toetsen 
3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn 
4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen tussen leerlingen 
5. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
6. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik van ICT 
7. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs 
8. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs 
9. Het leerstofaanbod biedt voldoende uitdaging aan meer en hoogbegaafde leerlingen. 

10. Wij besteden structureel aandacht aan leren leren en leren plannen. 
 

In elke groep zitten kinderen met verschillende capaciteiten, wij proberen daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten door 
het leerstofaanbod aan te passen. Op dit moment wordt in veel groepen nog voornamelijk uitgegaan van de methode. 
Zoals in de doelen beschreven is, willen we veel meer kindgericht werken. Op dit moment doen we dat door middel van 
verbreden en verdiepen. Kinderen kunnen ook de leerstof compact aangeboden krijgen. In iedere groep zijn extra 
materialen aanwezig voor verbreding van de leerstof. 
 

Zoals beschreven willen wij toe naar een situatie waar de leerlijn van het kind leidend is. Deze is gebaseerd op de 
leerlijn van de methode. De methode is niet meer leidraad, maar inspiratie voor de leerkracht. In het proces naar meer 
leerlinggericht onderwijs zullen we bekijken welk leerstofaanbod het meest passend is bij onze populatie. 

 

Voor dit onderdeel zijn op dit moment geen aandachtspunten.  
 

4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten 
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Op dit moment wordt binnen de Duinoordschool veel gebruik gemaakt van methodes en toetsen. Binnen het ESIS 
leerlingvolgsysteem leggen we alle leerlinggegevens vast. Alle leerlingresultaten worden vastglegd in het Cito LVS. 
 

 

Vak Methodes Toetsinstrumenten Aanschaf 

Taal Bas educatief 

Wat zeg je? 

Taal voor kleuters Fonologisch bewustzijn 

Receptieve letterkennis 

2010 

 Veilig Leren Lezen Methodegebonden toetsen 
 
(groep 3) 

2015 

 Taal Actief Cito-toetsen DMT groep 3 t/m 8 2015 

  Cito-eindtoets 2014 

Kleuterobservaties KIJK  2012 

Technisch lezen Estafette Cito-DMT 2012 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Cito-toetsen Begrijpend lezen 2015 

  Cito- begrijpend lezen 
 
Cito-eindtoets 

2014 

Spelling Taal Actief Spelling Methode gebonden toetsen, Cito-toetsen Spelling 2015 

Schrijven Pennenstreken Methode gebonden toetsen 2010 

Engels Hello World 5 t/m 8 

Groove me 

Methode gebonden toetsen, Cito toetsen in groep 7 en 8. 2014 

Rekenen Wereld in getallen 4 Methode gebonden toetsen en Cito- toetsen 
Rekenen en Wiskunde 

2014 

 Rekenrijk 
 
(gr 1 en 2) 

 2014 

Wereldoriëntatie 

Thematisch 

Blink Methodegebonden toetsen Onderdeel WO 
eindtoets 

2019 

Tekenen Moet je doen  2010 

Handvaardigheid Moet je doen  2010 

Muziek Moet je doen  2010 

Drama Moet je doen  2010 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

Kanjertraining Sociale veiligheid lijst, sociogram, leerlingen en 
leerkrachten lijst. 

2009- 
2015 

Godsdienst Trefwoord  2015 
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De toetsing vindt nu vaak plaats aan de hand van summatieve toetsen met een normatieve beoordeling. Dus we 
kijken naar de gemiddelde leerling en niet naar het resultaat dat deze leerling eerder behaalde. Ook worden alle 
leerlingen langs dezelfde lat beoordeeld. 

We willen toe naar ipsative assessment. Met deze vorm van toetsing vergelijk je de presentatie van een leerling met 
zijn  of haar voorgaande prestaties. Het gaat om het verbeteren van jezelf in vergelijking met in het verleden behaalde 
resultaten. Je vergelijkt jezelf niet met andere leerlingen, aangezien je jezelf wilt verbeteren. We willen toe naar een 
situatie waar meer sprake is van een formatieve assessment. Bij formatief assessment kijk je naar het leergedrag van 
de leerling en vraag je naar feedback op het leren. 

 
Bij formatief assessment baseren we ons op de vijf strategieeën van Dylan Wiliam. 

1. Stellen van doelen en criteria 
2. Bewijs van leren verzamelen 
3. Feedback tussen leerlingen (ook onderling) en leerkracht 
4. Instructiebron zijn voor elkaar 
5. Eigenaarsschap van leerlingen 

 
Bij formatief assessment staan drie grote vragen centraal in het kindgesprek. 

• Waar ga ik naar toe? 
• Waar sta ik nu? 
• Wat is mijn volgende stap? 

 

Bij formatief onderwijs is de leerkracht steeds bezig om informatie te verzamelen met betrekking tot het leren van de 
kinderen. Op basis van die informatie wordt bepaald wat de volgende stap in het leren is. Kinderen leren zelf 
verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces en gaan dat op termijn vastleggen in een (digitaal) portfolio. 

 

Het is belangrijk dat we nog steeds goed zicht blijven houden op de kwaliteit van de leerresultaten. Daarom zal een 
aantal gestandaardiseerde toetsen behouden blijven om de kinderen te kunnen volgen en vergelijken. 

  

Om het eerlijk te houden krijgt 
iedereen dezelfde opdracht: klim 

in de boom. 
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Beoordeling 
 

Omschrijving Resultaat 

Vragenlijst 2018-2019 leerkrachten - Aanbod 3,24 

Duinoordschool 2018 -2019 - Aanbod 3,07 

 
Aandachtspunt Prioriteit 

Er worden met ieder kind kindgesprekken gevoerd gemiddeld 

Leerlingen krijgen een formatieve beoordeling gemiddeld 

Kritisch bekijken welke summatieve toetsen losgelaten kunnen worden gemiddeld 

We werken met ipsative assessment gemiddeld 

We gebruiken kindportfolio's hoog 

 
4.8 Taalleesonderwijs 
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen taal om goed met 
anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om ons heen goed te kunnen 
begrijpen is het nodig om de Nederlandse taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal 
nodig. Het is daarom belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen. We hebben veel aandacht voor leerlingen die op 
het gebied van taal uitvallen. 

Er is een groeiend aantal leerlingen dat de school binnenkomt vanuit (hoogopgeleide) expat-gezinnen. Zij spreken 
vaak weinig of geen Nederlands. Ons NT2-onderwijs vergt dus in toenemende mate aandacht van ons. Op dit moment 
bieden wij dit nog op maat voor de leerlingen aan. Mocht het leerlingenaantal dat Nederlands als tweede taal heeft 
meer toenemen, dan is het wellicht noodzakelijk om hier een apart programma voor op te zetten.  

 

Kwaliteitsindicatoren 

1. 1. Onze school beschikt over een Dyslexieprotocol. 

2. 2. Op school bieden wij ONL begeleiding aan. 
 
 
 

Aandachtspunt Prioriteit 

Onze school beschikt over een taalbeleidsplan gemiddeld 

Onze school beschikt over een gekwalificeerde taalcoördinator gemiddeld 

We hebben hoge normen vastgesteld voor de diverse onderdelen van taal gemiddeld 
 

4.9 Rekenen en wiskunde 
Rekenen en wiskunde is een belangrijk vak. We bieden binnen het rooster expliciet aandacht aan de leerlijn rekenen. 
Enerzijds met behulp van de methoden, anderzijds met behulp van ICT. 

We werken binnen het rekenonderwijs op drie niveaus. Ook werken wij met compacten en verrijken. 

Op de Duinoordschool beschikken wij over een rekencoördinator. De rekencoördinator maakt beleid op het gebied van 
rekenonderwijs en coacht de leerkrachten. 

 

Kwaliteitsindicatoren 

1. 1. Wij hebben een rekencoördinator aangesteld 

2. 2. We gebruiken de methodegebonden toetsen systematisch 

 
 
 
 
 

Aandachtspunt Prioriteit 



Duinoordschool 

Schoolplan 2019-2023 24 

 

 

Onze leraren scholen zich verder in kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne 
rekendidactiek. 

laag 

Wij gaan meer met adaptieve (ICT) programma's werken om aan te sluiten bij individuele 
niveauverschillen. 

laag 

 
4.10 Wereldoriëntatie 
Om de betrokkenheid bij de zaakvakken te vergroten en om de lesstof betekenisvol te maken voor leerlingen bieden 
wij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur thematisch aan. Onderzoeken en ontwerpend leren is een 
belangrijk onderdeel van ons wereldoriëntatie aanbod. 

Daarnaast komt wereldoriëntatie aan bod bij de vakken verkeer, techniek en bij lessen over gezond gedrag. In deze 
leergebieden oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen 
en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke(leef) omgeving en op 
verschijnselen die zich daarin voordoen. 

 

Kwaliteitsindicatoren 

1. We beschikken over een moderne methode voor thematisch onderwijs 

2. We besteden gericht aandacht aan gezond gedrag 

3. We besteden gericht aandacht aan verkeersonderwijs 

4. Bij thematisch werken zorgen we voor overdracht naar de onderdelen van taalleesonderwijs en rekenen en 
wiskunde 

 
Aandachtspunt Prioriteit 

Invoeren van een digitaal portfolio om de vorderingen op het gebied van wereldoriëntatie bij te 
houden. 

gemiddeld 

Ouders meer betrekken bij de thema's. laag 

Focus op 21e eeuwse vaardigheden in combinatie met onderzoekend en ontwerpend leren gemiddeld 
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4.11 Kunstzinnige vorming 
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen 
in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren 
begrijpen en waarderen. Daarnaast vinden wij het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor 
kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging en 
daarop kunnen reflecteren.  

Wij geven daarom handvaardigheidslessen en muzieklessen met behulp van vakleerkrachten in kleine groepen, zodat 
alle kinderen individuele begeleiding en aandacht krijgen en besteden wij (methodisch) aandacht aan dramatische 
expressie met dans en ritme. Wij geven les met hulp van samenwerkingspartners zoals het Nederlandse danstheater, 
het Residentieorkest en het Koorenhuis. 

 

Kwaliteitsindicatoren 

1. 1. Onze school beschikt over een cultuurcoördinator 

2. 2. Wij geven teken- en handvaardigheidslessen (kleur, vorm, ruimte, textuur, compositie) , vanaf groep 5 wordt 
er handvaardigheid gegeven door een handvaardigheidleerkracht. 

3. 3. Wij hebben een muziekleerkracht 

4. 4. Wij besteden aandacht aan dramatische expressie 

 
Aandachtspunt Prioriteit 

Creatief en innovatief denken te bevorderen door een breed aanbod te realiseren op het gebied 
van kunstzinnige vorming 

laag 

Kunstzinnige vorming laten aansluiten bij thematisch werken hoog 

 
4.12 Bewegingsonderwijs 
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit 
het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen. 

Wij beschikken over een speellokaal voor de kleuters en een gymzaal voor de groepen 3 t/m 8. Wij geven de 
gymlessen met behulp van vakleerkrachten, in kleine groepen, zodat alle kinderen voldoende aandacht en individuele 
begeleiding krijgen voor hun motorische ontwikkeling. 

 

Aandachtspunt Prioriteit 

Indien mogelijk uitbreiden van de uren lichamelijke opvoeding voor de groepen 6, 7 en 8 gemiddeld 

Vakleerkracht voor de kleuters/ workshops beweging voor kleuters gemiddeld 

 
4.13 Wetenschap en Technologie 
Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het gebied van wetenschap en techniek. De 
waarde van onderwijs in wetenschap en technologie ligt in het ontwikkelen van onderzoekende en 
probleemoplossende vaardigheden en attitudes zoals nieuwsgierigheid, zorgvuldigheid en vasthoudendheid. 

 

Aandachtspunt Prioriteit 

Wij beschikken over een techniekcoördinator laag 

Wij beschikken over een beleidsplan Wetenschap en techniek laag 

Wij beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek laag 

Wij integreren ons thematisch onderwijs met wetenschap en techniek gemiddeld 

Wij koppelen wetenschap en techniek aan 21e eeuwse vaardigheden gemiddeld 

Wij zoeken samenwerking met externen bij het inrichten van ons techniekonderwijs laag 
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4.14 Engelse taal 
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de 
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. Wij willen 
Engelse taal aanbieden vanaf groep 1. 

Een start vanaf groep 1 heeft een aantal voordelen: 
1. Natuurlijk: de natuurlijke volgorde van taal leren is: eerst mondeling, dan schriftelijk. Net zoals je je 

moedertaal hebt geleerd.  
2. Uitspraak: kleuters kunnen zich de juiste uitspraak makkelijk eigen maken 
3. Beleving: als je jong begint wordt praten (en luisteren) in een vreemde taal vanzelfsprekend 
4. Dyslexie: dyslectische of taalzwakke kinderen hebben een groot voordeel van het mondeling leren van een 

vreemde taal: er is nog geen schrift waar ze moeite mee hebben en ze hebben door een vroege start meer 
tijd om in de bovenbouw het lezen en schrijven te leren.  

 

Aandachtspunt Prioriteit 

Vanaf groep 1 Engelse taal spelenderwijs invoeren. laag 

Het team volgt een scholingscursus Engels laag 

 
4.15 Les- en leertijd 
Kinderen hebben recht op voldoende onderwijstijd van goede kwaliteit. De overheid heeft daarom urennormen 
vastgesteld. Leerlingen in het basisonderwijs moeten over 8 schooljaren minimaal 7520 uur onderwijs krijgen. (Een 
kind op de basisschool moet de eerste 4 schooljaren minimaal 3.520 uur en de laatste 4 schooljaren minimaal 3.760 
uur onderwijs krijgen. De overige 240 uur kunnen scholen zelf verdelen).  

Een aantal maal per schooljaar roosteren wij margedagen in. Deze dagen worden benut voor scholing van 
medewerkers. Als gevolg hiervan is de school op deze dagen gesloten. Publicatie vinden de ouders op de website en 
voorafgaand aan deze dagen via Social Schools. 

De groepen 1 en 2 krijgen 880 uur en de groepen 3 t/m 8 krijgen 1000 uur les per jaar. 

De schoolbel gaat om 8.30 uur en de kinderen van de groepen 2 t/m 8 gaan onder begeleiding van de leerkracht naar 
hun lokaal toe. De kinderen van de groepen 1a en 1 b mogen naar hun klas gebracht worden. Ook voor groep 1 start 
de les om 8.30 uur. 

De schooltijden zijn verder als volgt: 
Maandag: 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur 
Dinsdag: 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur 
Woensdag: 8.30-12.15 uur 
Donderdag: 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur 
Vrijdag: 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur* 
* uitzondering: groep 1 en 2 zijn vrijdagmiddag vrij. 

 

Lunchpauze en overblijf: 
Alle groepen hebben lunchpauze van 12.00-13.00 uur. De groepen 5 t/m 8 eten eerst in de klas en gaan om 12.30 uur 
naar buiten, de groepen 1 t/m 4 gaan het eerste half uur buitenspelen en eten daarna met de leerkracht. 
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4.16 Pedagogisch handelen 
Leraren creëren een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gezien, gewaardeerd en gerespecteerd 
voelen. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de 
leerlingen het werk zelfstandig kunnen doen en waarbij aandacht is voor samenwerken. Daarbij hanteren we duidelijke 
regels : 

1. De leraren zorgen voor een ordelijke klas 
2. De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving 
3. De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om 
4. De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen 
5. De leraren bieden de leerlingen structuur 
6. De leraren zorgen voor veiligheid 
7. De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken 
8. De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken 

 
Beoordeling 

 
 
 

Omschrijving Resultaat 

Duinoordschool 2018 -2019 - Pedagogisch Handelen 3,34 

Vragenlijst 2018-2019 leerkrachten - Pedagogisch Handelen 3,56  
 

Voor dit onderdeel zijn op dit moment geen aandachtspunten, maar het pedagogisch handelen is iets dat continu 
meegenomen wordt in andere ontwikkelingen. 

 

4.17 Didactisch handelen 
Op onze school brengen de leraren de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart. Op basis daarvan zorgen de leraren 
op dit moment voor gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs in drie niveaus. 

Kenmerken van ons didactisch handelen zijn: 
 

1. De leraren zorgen voor goed opgebouwde lessen 
2. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus 
3. De leraren geven directe instructie 
4. De leerlingen werken zelfstandig samen 
5. De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde) 
6. De leraren zorgen voor meerdere oplossingsstrategieën 
7. De leraren geven ondersteuning en hulp 
8. De leraren laten leerlingen zelf corrigeren 
9. De leraren zorgen voor stofdifferentiatie 

10. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie 
11. De leerkracht voorziet de leerling van feedback 

 

We zijn ons er van bewust dat we in dit proces nog stappen te maken hebben . We geven op dit moment nog niet het 
onderwijs vorm zoals we dat in onze grote ontwikkeldoelen omschreven hebben. 

De bovenstaande didactische handelingen en toekomstige aanpassingen in onderwijs moeten er toe leiden dat alle 
leerlingen in de leerkuil terecht komen. 
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Beoordeling 

 

Omschrijving Resultaat 

Vragenlijst 2018-2019 leerkrachten - Didactisch Handelen 2,98 

Duinoordschool 2018 -2019 - Didactisch Handelen 3,4 

 
 

Aandachtspunt Prioriteit 

Leerkrachten werken aan hun vaardigheden met betrekking tot didactisch handelen hoog 

Vormgeven van een rijke en boeiende leeromgeving met voldoende materialen voor verrijken 
en verdiepen. 

hoog 

Een manier om op kindniveau de leerlijn inzichtlijk te maken gemiddeld 

Het gebouw draagt bij aan de mogelijkheden om zelfstandig te (laten) werken gemiddeld 

Het lokaal maakt zelfstandig werken goed mogelijk hoog 
 

4.18 ICT, 21e eeuwse vaardigheden en programmeren 
De maatschappij van nu vraagt van onze leerlingen ICT-kennis en 21e eeuwse vaardigheden. Het gebruiken van ICT 
op de Duinoordschool heeft een aantal doelstellingen: 

Adaptieve programma´s (op de computer, Chromebook of op een iPad) kunnen individueel onderwijs aan 
ieder kind bieden, in het eigen tempo. 
Door een kind te stimuleren om zelf informatie te verzamelen en op relevantie te filteren, leert het kind kritisch 
te denken en kan het praktisch en probleemoplossend leren denken en handelen. 
Door realisatie van een rijke en gevarieerde leeromgeving komen kinderen in aanraking met veel verschillende 
onderwerpen. Dat helpt hen om het eigen talent te ontdekken. Denk bijvoorbeeld aan creatief bezig zijn en zelf 
audio- en beeldmateriaal ontwikkelen. Of door te leren programmeren met een diversiteit aan leskisten voor jong 
en oud. 
We werken aan de eerste programmeervaardigheden met behulp van een aantal leskisten. 

 
 
 
 

Wij willen in onze ontwikkeling uitgaan van een onderwijsgedreven innovatie. Dus niet ICT gebruiken om ICT, maar 
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daar waar het het onderwijs aan leerlingen ondersteunt en leerlingen kan motiveren nog meer te leren. 
 
 

Aandachtspunt Prioriteit 

Vergroten van de vaardigheden van het team bij het inzetten van ICT, 21e eeuwse vaardigheden 
en programmeervaardigheden in de klas 

gemiddeld 

 

4.19 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen 
Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf 
ontdekkend leren en samenwerken. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid 
van onze leerlingen te ontwikkelen. Leraren begeleiden de leerprocessen met de volgende aandachtspunten: 

1. De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen 
2. De leerlingen hebben invloed op wat zij doen 
3. De taken bevatten keuzeopdrachten 
4. De leraren laten de leerlingen, waar mogelijk, samenwerken en elkaar ondersteunen 
5. De leraren leren de leerlingen doelmatig te plannen 

 
Aandachtspunt Prioriteit 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren plannen gemiddeld 

Wij besteden voldoende aandacht aan het oefenen van leren leren gemiddeld 
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4.20 Klassenmanagement 
Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze leraren pas 
succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen organiseren. 

Aandachtspunten hierbij zijn: 
 

1. De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal 
2. De leraren hanteren heldere regels en routines 
3. De leraren voorkomen probleemgedrag 
4. De leraren zorgen ervoor dat de les activiteiten goed georganiseerd zijn 

 
Op dit moment hebben we specifiek voor dit onderdeel geen aandachtspunten, maar alle andere ontwikkelpunten en 
aandachtspunten raken dit onderwerp zo nauw dat ook het klassenmanagement continu blijft ontwikkelen.  

 
4.21 Zorg en begeleiding 
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. In de eerste plaats moeten 
de leraren de leerlingen daarvoor goed kennen. Daarnaast moeten de leerlingen goed gevolgd worden. Hoe verloopt 
het ontwikkelproces? Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding in de klas of door externe hulp. Deze zorg kan gericht 
zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. 

Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LVS. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. 
De intern begeleider heeft een coördinerende taak bij de realisatie van de juiste zorg. 
 
Beoordeling 

 

Omschrijving Resultaat 

Duinoordschool 2018 -2019 - Zorg en begeleiding 3,08 

Vragenlijst 2018-2019 leerkrachten - Zorg en begeleiding 3,27 

 
Aandachtspunt Prioriteit 

De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben hoog 

Ouders worden nog meer betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind gemiddeld 

 
4.22 Extra ondersteuning 
Wanneer het niveau van de leerling significant en zorgwekkend afwijkt van de leeftijdsgenoten, schrijven we een 
ontwikkelingsperspectief (OPP) gebaseerd op ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP beschrijft in algemene 
zin wat de school een leerling kan bieden wanneer deze extra hulp nodig heeft.. Het OPP beschrijft welke leerstof die 
leerling krijgt aangeboden en welke begeleiding en ondersteuning de school aanbiedt. Tevens vermeldt het OPP de 
doelen m.b.t. de specifieke vakken en de aanpak van de leraar (afstemming). Het OPP wordt twee keer per jaar 
geëvalueerd. Bij de evaluatie zijn de ouders en het kind betrokken. De belangrijkste kenmerken (en eigen 
kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

1. De school stelt een OPP op voor leerlingen die veel afwijken van de gemiddelde leerlijn 
2. Het OPP wordt geschreven volgens een vast format 
3. Het OPP wordt 2 x per jaar geëvalueerd en (indien nodig) bijgesteld 
4. Het SOP beschrijft wanneer een leerling een eigen leerlijn krijgt 
5. Het SOP beschrijft wat we verstaan onder extra ondersteuning 
6. Het SOP beschrijft welke extra voorzieningen we hebben voor leerlingen met een extra ondersteunings-behoefte 
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4.23 Talentontwikkeling 
We willen in ons onderwijs oog hebben voor de individuele talenten van leerlingen. Dus niet alleen oog voor taal- en 
rekentalent, maar ook voor creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en bepaalde praktische 
vaardigheden. Als we bij de leerlingen specifieke talenten ontdekken, dan zal dat consequenties hebben voor de 
organisatie in de klas. Wanneer de kinderen (op sommige vlakken) uitzonderlijke talenten vertonen, is het mogelijk om 
hen in een plusklas te plaatsen en een aantal uren per week begeleiding te laten krijgen van een specialist.  

Voor meer informatie over het signaleren en aanpak bij meer- en hoogbegaafde leerlingen verwijzen wij naar het 
hoogbegaafdheidsprotocol Duinoordschool. 

 
 

Aandachtspunt Prioriteit 

Beter signaleren van talenten en het maken van een passende aanpak hoog 

Meer aandacht voor talenten in specifieke vaardigheden anders dan alleen cognitief talent hoog 

Leerkrachten professionaliseren zich op het gebied van talentontwikkeling hoog 

 
4.24 Passend onderwijs 
Elk kind heeft recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling dat zo veel 
mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. 
Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra 
ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen 
geven. Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel en onze school biedt basisondersteuning. Wij participeren 
in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen. 

 

Voor dit onderdeel zijn op dit moment geen aandachtspunten, want het Passend onderwijs wordt automatisch 
meegenomen als aan de andere speerpunten wordt gewerkt.  

 
4.25 Resultaten 
We streven naar hoge opbrengsten. En streven er naar deze opbrengsten ook steeds meer formatief te duiden in 
plaats van summatief. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze 
opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. Onze ambities zijn: 

1. De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten op grond van hun 
kenmerken 

2. De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten 
3. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden 
4. Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden 
5. De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar 
6. De leerlingen krijgen een passend advies voor vervolgonderwijs 
7. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs 

Voor een overzicht van de kengetallen verwijzen we naar: 

Overzicht scores eindtoetsen 
Overzicht scores entreetoetsen 
Leerling volgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling (Kanvas) 
Overzicht adviezen VO 

Onze kengetallen geven we jaarlijks weer in ons jaarverslag. Het bevat ons beleid m.b.t. de bovenstaande thema’s, de 
kengetallen, een diagnose en een analyse van de uitslagen en de voorgenomen verbeterpunten. 

Onderstaand figuur (Bron NRO) geeft de loopbaan aan van leerlingen op de Duinoordschool.  
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Aandachtspunt Prioriteit 

We beschikken over eigen schoolnormen voor eind- en tussenresultaten, aangepast aan 
onze leerlingpopulatie 

hoog 

 

4.26 Vervolgsucces 
Onze school controleert of de gegeven VO-adviezen worden gerealiseerd. We vergelijken daartoe onze adviezen met 
de plaats van de leerlingen aan het begin van VO-klas 3. We gebruiken daarbij de gegevens van het NRO onderzoek. 

Het laatste NRO onderzoek geeft de volgende resultaten: 
 

 

In bovenstaand figuur wordt de trend van het percentage oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs gepresenteerd, dat 
in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs nog steeds een opleiding volgt die overeenkomt met het gegeven 
basisschooladvies. Het gaat hier om cijfers over vier achtereenvolgende jaren om te zien wat de ontwikkelingen zijn op 
lange termijn. 
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Onderstaande staafgrafiek geeft weer welk percentage oud-leerlingen in leerjaar 3 van het VO boven, op of onder het 
gegeven basischooladvies zit voor de samengevoegde uitstroomcohorten 2012, 2013 en 2014 (Bron NRO rapportage 
2018). 

 
 

Op basis van analyse stellen we ons beleid m.b.t. advisering VO –indien nodig- bij. 
 

Kwaliteitsindicatoren 

1. 1. Onze school beschikt over een heldere procedure PO- VO. 

2. 2.Jaarlijks worden de gegeven adviezen vergeleken met de plaats van de leerlingen in VO-3 (percentages) 

 
Aandachtspunt Prioriteit 

Intensiever overleg met VO scholen over het curriculum en de aansluiting tussen PO en VO gemiddeld 
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5.1 Integraal Personeelsbeleid 
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde 
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school, en aan de vastgestelde competenties. Ons doel is om de 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het personeel bij het personeel zelf te leggen. Input en motivatie van de 
medewerker zijn hierbij het uitgangspunt.  

 
We gaan uit van de volgende competenties: 

 

1. Gebruik Leertijd 
2. Pedagogisch handelen 
3. Didactisch handelen 
4. Afstemming (HGW) 
5. Klassenmanagement 
6. Opbrengstgericht werken 
7. Beroepshouding 
8. Communicatie 

 
Beoordeling 

 

Omschrijving Resultaat 

Vragenlijst 2018-2019 leerkrachten - Integraal Personeelsbeleid 3,37 

 
5.2 Organisatorische doelen 
We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uitziet, en wat wenselijk is op een 
termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te 
brengen. De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken. 

 

1 Specifieke taken en functies Huidige situatie 
2018-2019 

Gewenste situatie 
2022-2023 

1 Aantal personeelsleden 23 24 

2 Verhouding man/vrouw 4-19 6-17 

3 L10-leraren 17 16 

4 L11-leraren 6 7 

5 Aantal IB'ers 1 1 

6 Gediplomeerde bouwcoördinatoren 0 2 
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7 ICT-specialisten 1 3 

8 Onderwijsassistenten 2 3 

9 Taalspecialisten 0 1 

10 Rekenspecialist 1 2 

11 Gedragsspecialist 1 1 

12 Specialist Wereldoriëntatie 0 1 

13 Cultuurcoördinator 1 1 

14 Hoogbegaafdheidsspecialist 1 2 

 
De consequenties van onze organisatorische doelen komen standaard aan de orde bij de POP-ontwikkeling en in de 
functioneringsgesprekken. Voor wat betreft de LB-leraren hebben we de wens om de volgende specialisaties te 
creëren: een specialist Wereldoriëntatie en een taalspecialist.  

 

Momenteel (2019) beschikken we over de vier volgende LB-functies: bouwcoördinatoren (2x), cultuurcoördinator, 
gedragsspecialist en een hoogbegaafdheidsspecialist,. 

Ons personeelsbeleid richt zich enerzijds op de ontwikkeling (m.n. pedagogisch-didactisch) van de leraren, en 
anderzijds op ontwikkeling in een taak en/of functie. 

 
5.3 De schoolleiding 
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en het managementteam. Het managementteam bestaat uit de 
twee bouwcoördinatoren en de intern begeleider. Drie keer per jaar heeft het managementteam overleg met de LB 
functionarissen. 

De belangrijkste taak van de schoolleiding is het onderwijskundig leiderschap. Daarnaast is goede communicatie en 
het adequaat organiseren van de gang van zaken op school van groot belang. 

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

 

Aandachtspunt Prioriteit 

De Duinoordschool beschikt over een geregistreerd schoolleider hoog 

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

1. De leraren handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school 

2. De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar 

3. De leraren kunnen en willen met anderen samenwerken 

4. De leraren bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten 

5. De leraren voeren genomen besluiten loyaal uit 
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6. De leraren zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken 

7. De leraren zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen 
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5.5 Professionele cultuur 
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie met een professionele 
schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen gepland en voor het team ingeroosterd. Speerpunt is de 
ontwikkeling van de pedagogische en didactische kwaliteiten van de leraren. Daartoe leggen de directeur, de intern 
begeleiders en de leerkrachten onderling klassenbezoeken af en worden er feedbackgesprekken gevoerd. Typerend 
voor onze school is dat we leren met en van elkaar in professionele leergemeenschappen. 

 

 

 

Aandachtspunt Prioriteit 

Maandelijks voeren leraren feedbackgesprekken en leggen bij elkaar klasbezoeken af hoog 
 

5.6 Beleid met betrekking tot stagiaires 
Wij vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van aankomende leerkrachten. Daarom zijn wij 
een opleidingsschool in samenwerking met de Chr. Pabo InHolland, Den Haag. Alle groepen hebben tenminste 1 
periode een stagiaire, met uitzondering van nieuwe, beginnende leerkrachten. 

Stagiaires worden begeleid en beoordeeld door een gecertificeerd schoolopleider (leerkracht van de Duinoordschool). 
Deze heeft de opleiding gevolgd bij InHolland en is tevens extern assesor. De directeur van de Duinoordschool is lid 
van de beroepenveldcommissie. Deze commissie buigt zich over actuele thema´s die spelen op de laatste 
ontwikkelingen in het basisonderwijs.  
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5.7 Werving en selectie 
We gaan bij werving en selectie uit van de kaders in het IPB-plan. Sollicitanten worden ontvangen door een 
sollicitatiecommissie die bestaat uit leerkrachten, de bouwcoördinator de directeur en een bestuurslid. We hanteren bij 
sollicitaties de Raamovereenkomst Primair Onderwijs en er zal binnen een gestelde termijn uitsluitsel gegeven 
worden. Een sollicitant geeft voor een aanstelling mogelijk een proefles waaruit moet blijken of zij voldoet aan gestelde 
doelen voor de vacature. 

 
5.8 Introductie en begeleiding 
Nieuwe leraren krijgen een coach (een meer ervaren collega met daarvoor taakuren), die hen de eerste drie jaar 
begeleidt., Daarnaast krijgt de beginnende leerkracht een mentor die hem of haar de eerste schoolweken wegwijs 
maakt in de school. Deze mentor voert het introductiebeleid uit, waarbij de nadruk ligt op de bespreking van de 
ontwikkeling. Daarmee wordt de nieuwe collega ook op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de ambities van 
de school. 

Startbekwame leraren krijgen een bijzonder budget van 40 uren duurzame inzetbaarheid per jaar (nieuwe CAO). 
Conform het advies van de CAO-partners zullen we dit laten aanwenden voor lesgeven, voor- en nawerk en 
professionalisering. 

Op welke wijze de begeleiding van nieuwe leerkrachten op de Duinoordschool wordt vormgegeven kunt u lezen in het 
Begeleidingsplan Startende leerkrachten Duinoordschool. 

 
5.9 Taakbeleid 
Op onze school stellen wij in samenspraak een werkverdelingsplan op waarin taken worden toebedeeld aan 
individuele leerkrachten. Vóór de zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer (schriftelijke) afspraken 
gemaakt over het aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de 
professionalisering en overige taken. Elk jaar wordt er bekeken of de taken goed verdeeld zijn over de verschillende 
leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van wensen en sterke kanten van de personeelsleden. 

Daarnaast wordt er met het team een werkverdelingsplan opgesteld waarin de opslagfactor, de pauzetijden en de 
besteding werkdrukmiddelen worden vastgelegd. 

 
5.10 Collegiale consultatie 
Het is wenselijk dat collega's binnen de bouw bij elkaar komen om van elkaar te leren. Dit is op dit moment nog geen 
dagelijkse prakijk. Binnen het traject om te komen tot een lerende organisatie en het geven van feedback aan elkaar is 
collegiale consultatie ook een aandachtspunt. 

 

Aandachtspunt Prioriteit 

Vastleggen van het beleid m.b.t collegiale consultatie. gemiddeld 

We geven elkaar voldoende feedback hoog 

 
5.11 Klassenbezoek 
De directeur legt jaarlijks bij ieder teamlid klassenbezoeken af. Bij het klassenbezoek wordt een kijkwijzer gebruikt. 
Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een correcte wijze uitvoering geeft aan de gemaakte (prestatie)afspraken 
en/of persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop van het klassenbezoek volgt een reflectief gesprek waarin nieuwe 
(prestatie)afspraken worden gemaakt en waarin de follow-up wordt vastgelegd. 

 
5.12 Persoonlijke ontwikkelplannen 
Wij vinden het belangrijk om voortdurend met elkaar een doorlopende dialoog te voeren over ieders bijdrage, 
ontwikkeling en doelen. De ontwikkeling van personeel is immers de sleutel voor het succes van de Duinoordschool.  
De gesprekken met personeelsleden vinden om de twee maanden plaats. Het gesprek begint met de input en 
motivatie van de werknemer. Welke input krijg je van anderen en wat is je motivatie om te ontwikkelen? Daar komt 
vervolgens een leervraag uit die wordt omgezet in een leerdoel. Daarna wordt er stilgestaan bij het middel om het doel 
te bereiken. Twee maanden later is er de evaluatie. Na de evaluatie begint de cyclus opnieuw.  
Van het gesprek schrijft de leidinggevende een kort verslag en legt dat voor aan de werknemer. En wordt het bewaard 
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in het personeelsdossier.  
 

Hieronder staat de cyclus schematisch weergegeven. 

 

 

   

 

 

     

 

 

 

 
 

5.13 Het bekwaamheidsdossier 
Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de 
leraren zelf; het dossier is altijd op school aanwezig. De directie zorgt ervoor dat het bekwaamheidsdossier een levend 
document is door er veelvuldig mee te laten werken, door het te gebruiken bij het personeelsbeleid.  

 
5.14 Intervisie 
In het ontwikkeltraject naar een lerende school, participeren de leerkrachten in een professionele leergemeenschap. 
Doel is dat er dan intervisiegroepen worden samengesteld. Binnen deze groepen worden schoolthema's gezamenlijk 
uitgewerkt, persoonlijke leerpunten geformuleerd en wordt met elkaar besproken waar men van elkaar kan leren. 

Leervraag 

Leerdoel 

Middel 

Evaluatie 

Input en motivatie 
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Aandachtspunt Prioriteit 

Opnemen van intervisie als onderdeel van onze professionele leergemeenschap gemiddeld 
 

5.15 Beoordelingsgesprekken 
De directeur voert het beoordelingsgesprek bij de overgang van een tijdelijke naar een vaste benoeming. Ook worden 
er jaarlijks beoordelingsgesprekken gevoerd met alle werknemers. Bij dit beoordelingsgesprek wordt het 
competentieprofiel gebruikt. Daarnaast worden houding en gedrag ten opzichte van collegae en ouders en de 
doorgemaakte ontwikkeling in kennis en vaardigheden beoordeeld. 

 

In het kader van de nieuwe CAO zullen we leraren beoordelen als ze van LA3 naar LA4 gaan (van startbekwaam naar 
basisbekwaam) en wanneer ze van LA7 naar LA8 gaan (van basisbekwaam naar vakbekwaam). 

 
5.16 Professionalisering 
Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren 
(bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de competentieset en/of 
het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing. 
Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. In de 
regel volgt het team twee keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt 
verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering. 

Gevolgde teamscholing 2015-2019 
 

Jaar Thema 

2015-2016 Doelgericht werken 

 Kanjertraining 

2016-2017 Thematisch werken 

2017-2018 Thematisch werken 

 Meldcode 

2018-2019 Thematisch werken 

 Hoogbegaafdheid 

 
Gevolgde persoonlijke scholing 2015-2019 in teamverband 
Een aantal avonden per schooljaar organiseren wij scholingsavonden. De leerkrachten zijn leidend wat betreft de 
inhoud van de avonden. 

 

Thema Organisatie Aantal medewerkers 

Growth mindset x 2 

Kindgesprekken x 12 

Rots en water ' x 12 

Executieve functies x 12 

Breinsleutels x 13 

Hoogbegaafdheid x 12 
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Gevolgde persoonlijke scholing 2015 -2019 

 
 

Thema Organisatie Aantal medewerkers 

Kindertekeningen  2 

Hoogbegaafdheid  4 

Cultuurcoördinator  1 
 

Specifieke expertise van het team: 
 

1. Specialist Dyslexie 
2. Specialist Cultuur 
3. Specialist Taalleesonderwijs 
4. Specialist ICT 
5. Specialist Hoogbegaafdheid 
6. Gedragsspecialist 

 
5.17 Verzuimbeleid 
Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur. Deze regelt de vervanging. De werknemer meldt zich ook beter 
bij de directeur. Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de Arbo-arts. Bij kort veelvuldig verzuim 
wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de Arbo-arts 
ingeschakeld. Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft 
het functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Bij ziekte wordt, naast de informele 
contacten door de collegae, formeel door de directeur contact onderhouden met de betrokkene. Indien de zieke 
werknemer daar prijs op stelt worden er huisbezoeken afgelegd. Regelmatig (eens per 6 weken) wordt er een kaart of 
bloemetje gestuurd namens het team. 

Meer informatie over het vervangingsbeleid of ziekteverzuimbeleid kunt u vinden in de volgende twee beleidsplannen: 

• Vervangingsbeleid Duinoordschool 

• Ziekteverzuimbeleidsplan 

 
5.18 Mobiliteitsbeleid 
Voor de Duinoordschool is het van groot belang dat de juiste persoon op de juiste plaats kan werken. Hoe beter het 
werk aansluit bij de kwaliteiten en de ambities van een persoon, hoe meer plezier hij of zij in zijn werk heeft en hoe 
groter de opbrengst voor de organisatie is. Aangezien de Duinoordschool slechts 1 school heeft is er sprake van 
interne mobiliteit. Het management stimuleert de interne mobiliteit. 

Het doel van het mobiliteitsbeleid op de Duinoordschool is: 
 

1. de juiste persoon op de juiste plek. Specifieke kwaliteiten van mensen op plaatsen waar die kwaliteiten op dat 
moment nodig zijn. 

2. werknemers stimuleren om regelmatig stil te staan bij hun ambities en actief bezig te zijn met hun eigen 
loopbaanontwikkeling 

3. werknemers kansen bieden voor nieuwe uitdagingen die aansluiten bij hun ambities en die hun werkplezier 
verhogen. 

4. het regelmatig wisselen van groep om een beter zicht te krijgen op de doorgaande leerlijn 
5. kwaliteiten van werknemers niet onbenut laten maar gebruiken voor andere functies binnen de organisatie 
6. werknemers de kans bieden te blijven leren 
7. trachten om een evenwichtig samengesteld personeelsbestand te realiseren 
8. gedwongen ontslag, burn out, vastlopen, ziekteverzuim voorkomen 
 

 

Aandachtspunt Prioriteit 

Verkennen van de mogelijkheden om externe mobiliteit te realiseren met een andere  
eenpitter 

laag 



Duinoordschool 

Schoolplan 2019-2023 38 

 

 

6 O
r
g
a
n
i
s
a
ti
e
b
e
l
e
i
d 

 
6.1 Organisatiestructuur 
Het bestuur van de Duinoordschool is eindverantwoordelijk. Zij leggen verantwoording af aan het toezichthoudend 
bestuur. Het bestuur als geheel legt op haar beurt weer verantwoording af aan de ALV. De directeur is integraal 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het uitvoeren van het beleid. De directeur wordt bijgestaan 
door twee bouwcoördinatoren (onder- en de bovenbouw) en een IB'er. Zij vormen samen het management team. De 
school heeft de beschikking over verschillende geledingen zoals de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Zij 
bestaan uit een personeels- en een oudervertegenwoordiging. Hieronder is in een organogram weergegeven hoe de 
organisatie op de Duinoordschool in elkaar steekt. 
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6.2 Groeperingsvormen 
Het onderwijs op de Duinoordschool is ingericht volgens het “leerstofjaarklassensysteem”. Dit houdt in dat alle 
leerlingen van een jaargroep dezelfde leerstof op hetzelfde moment aangeboden krijgen. Dit is uiteraard de grove 
structuur van ons onderwijs, daarbinnen is ruimte voor individualisering en differentiatie. Onze school heeft acht 
groepen van 32 leerlingen. Alleen groep 1 is continue gesplitst i.v.m. kinderen die gedurende het schooljaar 
instromen. Wij hebben geen combinatieklassen.  

We zijn ons ervan bewust dat klassen van 32 leerlingen grote klassen zijn, maar we hebben veel vakleerkrachten 
die gedurende de week regelmatig de helft van de klas meenemen. Op deze klassenverkleiningsmomenten heeft 
de leerkracht de mogelijkheid om meer omderwijs op maat te geven.  

 

6.3 Het schoolklimaat 
Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. 
Op dit punt scoort de Duinoordschool hoog. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het 
plezierig samenwerken is. Wij proberen ouders optimaal te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. De volgende 
zaken vinden wij belangrijk: 

1. De school ziet er verzorgd uit 
2. De school is een veilige school 
3. Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om 
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4. Ouders ontvangen wekelijks een nieuwsbrief 
5. De school organiseert jaarlijks vier ouderavonden en een (inhoudelijke) thema avond 
6. Ouders participeren bij diverse activiteiten 
7. De leraren zijn toegankelijk voor kinderen en ouders 

 
Met de verbouwing van de school (ook de oudbouw) zal er ook meer aandacht zijn voor het fysieke schoolklimaat. We hopen dat 
de beleving van het schoolklimaat nog verder zal optimaliseren. 

Beoordeling 
 

Omschrijving Resultaat 

Duinoordschool 2018 -2019 - Schoolklimaat 3,18 

Vragenlijst 2018-2019 leerkrachten - Schoolklimaat 3,46 

 
Aandachtspunt Prioriteit 

Ik ben tevreden met de personeelsruimte(s) gemiddeld 

 
6.4 Veiligheid 
De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld 
welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt. Dit zijn: 

fysiek geweld 
intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld 
intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of internet 
pesten, treiteren en/of chantage 
seksueel misbruik 
seksuele intimidatie 
discriminatie of racisme 
vernieling 
diefstal 
heling 
(religieus) extremisme 

 

De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van een format). Een 
incident wordt geregistreerd als de leraar inschat dat het werkelijk een incident is, of na een officiële klacht. De 
directeur analyseert jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de leraren en stelt op basis daarvan 
verbeterpunten vast. 

De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels. Deze regels worden ook daadwerkelijk 
gehanteerd. Incidenteel wordt er aan een groep een extra kanjertraining (of een andere sociale training) gegeven. De 
school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele 
ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. 

Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de 
directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten.  

De school beschikt over 6 BHV'ers en een actueel veiligheidsplan.  

 

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe) 
vertrouwenspersoon. 

 

Kwaliteitsindicatoren 

1. De leerlingen voelen zich veilig 

2. De leraren voelen zich veilig 

3. De ouders zijn tevreden over de veiligheidssituatie 

4. De school beschikt over veiligheidsbeleid 
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5. De school beschikt over een aanspreekpunt 

6. De school bevraagt leerlingen, leraren en ouders systematisch over aspecten m.b.t. veiligheid 

7. De school hanteert een incidentenregistratie 

8. De school hanteert een ongevallenregistratie 

9. De school evalueert jaarlijks de incidenten en ongevallen aan de hand van de registraties 

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

We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan. Op die manier 
kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart brengen en acties plannen. Voor de 
speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele ongevallen. 
De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig 
verklaard. Op de school is een calamiteitenplan aanwezig. 

 
6.6 Interne communicatie 
Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. Het gaat erom betrokkenheid te creëren van de 
medewerkers op het werk en de collega’s, om op die manier de kwaliteit van de school te optimaliseren. Gelukkig is 
de onderlinge betrokkenheid groot en is er sprake van een hecht team.  

Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur, waarbij teamvergaderingen afgewisseld worden 
door bouwvergaderingen. Ter voorbereiding van de wereldoriëntatie thema's plannen leerkrachten een overleg in om 
het thema voor te bereiden. 

Onze ambitie is om deze werkvergaderingen te intensiveren tot maandelijkse activiteit. Hiermee faciliteren wij onze 
ambitie om een lerende organisatie te zijn, die met en van elkaar leert. 

Het managementteam vergadert 1 x per maand. Drie keer per jaar schuiven alle LB functies aan om beleid over de 
verschillende portefeuilles te bespreken en te evalueren. 

Verder vergadert de ouderraad minimaal 4 x per jaar. Daarbij is tenminste een personeelslid aanwezig en zij deelt, 
samen met de voorzitter van de ouderraad, de besproken zaken met het team en de directeur. 

De medezeggenschapsraad vergadert ook 4 x per jaar. Daarbij is de personeelsgeleding (4 leerkrachten) aanwezig. 
De vergaderingen bestaan uit voorbereidende vergaderingen n.a.v.de stukken die het bestuur tenminste twee weken 
van te voren aanlevert, en uit twee gezamenlijke vergaderingen met het bestuur van de Duinoordschool. 

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk: 
 

1. Zaken worden op de juiste plaats besproken 
2. Vergaderingen worden goed voorbereid 
3. Op vergaderingen is sprake van actieve deelname 
4. In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf 
5. Wij geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen 
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6.7 Samenwerking 
Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij streven naar samenwerking met instanties in de wijk. Onze school 
onderhoudt daarom structurele contacten met externe instanties. Hierdoor halen we expertise binnen waardoor we 
adequaat samen kunnen werken aan de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. We dragen daarvoor, als 
school, ouders en omgeving, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De externe instanties waarmee we een relatie 
onderhouden zorgen voor advies, hulp en ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de school als 
organisatie ten goede. Daarom onderhoudt onze school systematische en gereguleerde contacten met: 

• 2Samen als samenwerkingspartner binnen het gebouw 
• ACVA als samenwerkingspartner binnen het gebouw 
• overige naschoolse opvang en peuterspeelzalen 
• Pabo InHolland 

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met: 
• De leerplichtambtenaar Centrum voor Jeugd en Gezin 
• Schoolmaatschappelijk werk 
• Schoolarts 
• SPPOH (samenwerkingsverband) 

 
In het kader van het onderwijs onderhouden wij contacten met: 

• Bibliotheek 
• Museon 
• Gemeentemuseum 
• Omniversum 
• Haags Historisch Museum 
• Museum Scheveningen 
• Museum Koorenhuis 
• Residentie orkest 
• VO scholen 
• PO platform 

 
6.8 Contacten met ouders 
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de 
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige 
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen 
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. 
Het volgende verwachten wij van alle leerkrachten: 

1. Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten 
2. Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders 
3. Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken 
4. Ouders worden betrokken bij (extra) zorg 
5. Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs 
6. Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind 
7. Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie 

 
Voor de digitale oudercommunicatie beschikt de school over het communicatieplatform van SocialSchools. 

 
Beoordeling 

 

Omschrijving Resultaat 

Duinoordschool 2018 -2019 - Afstemming 3,3 

 
6.9 Overgang PO-VO 
We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons 
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij nodig 
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de 
scholen waaraan we leerlingen leveren.  
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Onze kenmerken zijn: 
 

1. Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld.. 
2. Wij overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waarnaar onze leerlingen uitstromen 
3. Wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt 
4. Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden 
5. Wij controleren of onze adviezen effectief zijn 

 
Beoordeling 

 

Omschrijving Resultaat 

Duinoordschool 2018 -2019 - Opbrengsten 3,22 

 
6.10 Privacybeleid 
Op dit moment zijn we bezig met een privacyreglement (incl. protocollen). Hierin staat hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens en beeldmateriaal van leerlingen én medewerkers. In het reglement garandeert we dat de 
persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat betekent dus ook dat de informatie die we in de 
schooladministratie (o.a. het LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én volledig up-to-date is. Zodra het reglement klaar 
is, komt het op onze website. 

 

Aandachtspunt Prioriteit 

Vaststellen privacyreglement inclusief protocollen laag 

 
6.11 Voor-, tussen- en naschoolse opvang 
Onze school beschikt niet over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse opvang. De tussenschoolse opvang 
wordt verzorgd door onze leerkrachten (eten in de klas) en medewerkers van 2Samen kinderopvang (buitenwacht). De 
school beschikt over een TSO (tussenschoolse opvang) reglement. 2Samen verzorgt tevens de naschoolse opvang 
en maken hierbij gebruik van ons schoolplein. 

 

Aandachtspunt Prioriteit 

Ontwikkelen in de richting van een Kindcentrum. gemiddeld 

Op onze school is (in samenwerking met 2Samen) voorschoolse opvang mogelijk. laag 
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7.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken 
De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidsplan van de 
Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs Duinoord. Het bestuur van de school is eindverantwoordelijk voor de 
effectieve besteding van de middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie 
te waarborgen en de optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het schoolplan van de school te 
realiseren. 

De financiële ondersteuning wordt verzorgd door Pro Management in Delft. Eens in het kwartaal bespreken de 
penningmeester van het bestuur, de directeur van de school en een medewerker van Pro management de financiële 
positie van de school. Op dat moment wordt ook verslag gedaan aan de directeur met betrekking tot de uitgaven voor 
personeel.  

 
7.2 Externe geldstromen 
Van het rijk ontvangt de school: lumpsumgelden, geoormerkte gelden via de bestemmingsbox, impulsgelden en 
gelden van het SPPOH. Van de lokale overheid ontvangt de school projectsubsidies voor onder andere 
schoolmaatschappelijk werk en cultuureducatie. De school verantwoordt zich over de deugdelijke besteding van de 
gelden via de managementrapportage(s). Bij het vervangingsfonds worden de kosten door ziekte of rechtspositioneel 
verlof gedeclareerd. 

 
7.3 Interne geldstromen 
De Duinoordschool vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is 
inkomensafhankelijk en varieert tussen de 0 en 500 euro per jaar. Van de inkomsten worden diverse activiteiten 
georganiseerd. Jaarlijks (op de algemene ledenvergadering) legt het bestuur financiële verantwoording af aan de 
leden via de jaarrekening en de begroting. Onze school kent ook een overblijfregeling. Leerlingen die willen overblijven 
moeten hiervoor een vastgesteld bedrag betalen. Van de inkomsten worden de overblijfmedewerkers betaald. De 
inkomsten van de overblijf is kostendekkend en kosten en baten worden verantwoord op de jaarrekening. 

 
7.4 Sponsoring 
Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben een convenant 
ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Onze school onderschrijft dit 
convenant. Dit ligt ter inzage op school. 

De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 
 

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er mag 
geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. 
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het 
onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn 
met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair 
onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 
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De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring. Wij 
houden ons aan het opgestelde convenant. Op de Duinoordschool is het mogelijk om schenkingen te doen. 

 
7.5 Begrotingen 
De penningmeester van het bestuur stelt jaarlijks in overleg met de directeur een voorstel op voor een begroting voor 
het komende kalenderjaar met een toelichting (exploitatiebegroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de 
school opgenomen waarvoor de directeur verantwoordelijk is. De exploitatiebegroting is gebaseerd op het beleidsplan 
van de school. 

Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar een personeelsformatieplan op. Hierin worden de inzet van 
middelen met betrekking tot basisformatie en impulsgelden verantwoord. Het personeelsformatieplan wordt besproken 
met de MR. 

 

Onze school beschikt vervolgens over een meerjarenexploitatiebegroting. Deze begroting wordt opgesteld op 
hoofdlijnen en getoetst aan het schoolplan. De ontwikkeling van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde 
leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende indicatoren voor de meerjarenbegroting. 

De meerjareninvesteringsbegrotingen (OLP, ICT, meubilair, apparatuur) worden afgeleid van de gegevens die zijn 
verkregen uit de zogenaamde nulmetingen. De investeringen zijn geactiveerd en op basis van de gekozen 
afschrijvingstermijnen wordt bepaald wanneer de investering is afgeschreven. 

 
7.6 Aandachtspunten Financieel beleid 

 
Voor het gebouw moet op korte termijn een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden opgesteld. Dit zal het bestuur 
uitbesteden. Doel is dat direct na de verbouwing ook de oudbouw aangepakt wordt. De ouderbijdrage zal ook hiervoor 
aangesproken worden.  

 
 

Aandachtspunt Prioriteit 

Verantwoorden van de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage gemiddeld 
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8.1 Kwaliteitszorg 
Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities/aandachtpunten bij de 
verschillende beleidsterreinen) en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities 
systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook 
dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers 
competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we 
dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. 

1. Wij hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingenpopulatie 
2. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen 
3. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities 1 x per vier jaar 

beoordeeld worden 
4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren 
5. Wij werken planmatig aan verbeteringen (schoolplan, jaarplan en jaarverslag) 
6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn 
7. Wij borgen onze kwaliteit 
8. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bestuur, MR en ouders) 
9. Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen 

 

Aandachtspunt Prioriteit 

Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school hoog 

De school informeert ouders regelmatig over de effecten van verbeteractiviteiten hoog 

Het is mij duidelijk wat de school wil verbeteren hoog 

 
8.2 Kwaliteitscultuur 
Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren 
van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie 
die vertaald is in ambities. 

 
8.3 Verantwoording en dialoog 
Onze school legt systematisch verantwoording af. Ouders ontvangen wekelijks een nieuwsbrief en vanaf schooljaar 
2019-2020 maken wij een start met informatieverstrekking via SocialSchools. Relevante informatie wordt via de 
website van de school bekend gemaakt. De schoolgids is een belangrijk medium om ouders op de hoogte stellen van 
structurele zaken. Daarnaast legt de directeur verantwoording af aan de ouders, de geledingen en het bestuur over 
de: 

• eindopbrengsten 

• tussenopbrengsten 
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• sociale opbrengsten 

• realisatie verbeterdoelen 

Sinds 2013 staat onze school op de website van 'Schoolvensters'. Op deze site vind je veelzijdige informatie over 
basisscholen (en middelbare scholen). Voor verschillende doelgroepen biedt deze site interessante informatie over 
onderwijs en resultaten.De directeur heeft hierbij de taak om informatie daar waar noodzakelijk of gewenst is te 
voorzien van schoolspecifiek commentaar.   
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8.4 Het meten van de basiskwaliteit 
De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2017 de basiskwaliteit op 17 standaarden. Wij 
hebben gemeten of we voldoen aan de gestelde eisen van basiskwaliteit met behulp van het onderdeel Zelfevaluatie 
Basiskwaliteit (mijnschoolplan.nl). De scores per standaard en de actiepunten zijn opgenomen in dit schoolplan bij de 
bijpassende paragrafen. Wij meten de basiskwaliteit 1 x per twee jaar met behulp van het instrument WMK-PO. De 
acties die dat oplevert nemen we mee in de jaarplannen. 

Wij overwegen of er andere instrumenten zijn die de kwaliteit beter meetbaar en resultaten inzichtelijker kunnen 
maken. Indien andere instrumenten deze kwaliteit beter meetbaar maken, zullen wij overgaan naar dit instrument. Op 
dit moment overwegen wij TRIPS als instrument, maar we willen nog nader onderzoek doen voordat wij overstappen.  

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

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

 
8.6 Inspectiebezoeken 
Onze school heeft op 21 november 2013 een schoolbezoek gehad in het kader van het vierjaarlijkse onderzoek van de 
Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft de volgende onderdelen beoordeeld:  

Kwaliteitszorg 
Zorg en begeleiding 
Opbrengsten 
Wet- en regelgeving. 

 
De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op het merendeel van de onderzochte 
onderdelen op orde is en de eindopbrengsten ruim boven het landelijke gemiddelde zijn .De inspectie concludeerde wel dat 
de tussenopbrengsten niet aan dat beeld voldoen. Ook de resultaten van de zorg zijn voor verbetering vatbaar. 
 
Begin schooljaar 2019-2020 zal de inspectie ons wederom bezoeken.  

 
8.7 Quick Scan – Zelfevaluatie 
Op dit moment wordt de Quick-Scan van de WMKPO gebruikt voor zelfevaluatie, deze geeft ons echter niet voldoende 
informatie en sluit niet op alle vlakken aan bij de ontwikkelingen als lerende organisatie. De Duinoordschool is 
voornemens om door middels van TRIPS (https://www.trips-edu.nl) een manier in te voeren waarop leerkrachten 
zichzelf kunnen evalueren. Dit is standaard ingebouwd in de werkwijze van TRIPS.  

TRIPS bestaat uit een dashboard voor bestuur/directie, een dashboard voor de leekrachten en middelen waarmee 
ouders, collega’s en leerlingen bevraagd worden rondom een specifiek streefdoel. Ook kunnen de uitkomsten van de 
soms subjectieve onderwerpen vergeleken worden met harde data zoals toetsresultaten of uitstroom. Op dit moment is 
er alleen nog geen onderzoek gedaan naar vergelijkbare producten, vandaar nog alleen een voornemen.  

  

https://www.trips-edu.nl/
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8.8 Vragenlijst Leerlingen 
De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in april 2017. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van groep 6, 
7 en 8 (n=82). Het responspercentage was 99%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen erg tevreden over de school. 
Gemiddelde score: 3,35. De kwaliteit van de school wordt ten aanzien van leerlingen niet alleen gemeten met behulp van 
een vragenlijst. Op onze school functioneert ook een leerlingenraad. De raad komt maandelijks bijeen onder leiding van 
de directeur en bespreekt allerlei schoolaangelegenheden die samenhangen met de kwaliteit van de school. 

Zoals hierboven benoemd is de Duinoordschool voornemens om te gaan werken met TRIPS, hier zit een methodiek in 
verwerkt waarbij leerlingen regelmatig op het niveau van streefdoelen bevraagd worden. De leerlingen krijgen dan een 
quest, een vragenlijst met maximaal 5 vragen, waarbij zij specifiek voor één onderwerp vragen beantwoorden. De 
leerkracht heeft een dashboard waarbij vragen ingezien kunnen worden.  

 
8.9 Vragenlijst Ouders 
Jaarlijks bevragen wij ouders over de kwaliteit van ons onderwijs. De laatste vragenlijst onder ouders (WMK) is afgenomen 
in april 2019. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 
1. Kwaliteitszorg 
2. Aanbod 
3. Tijd 
4. Pedagogisch handelen 
5. Didactisch handelen 
6. Afstemming 
7. Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 
8. Schoolklimaat 
9. Zorg en begeleiding 
10. Opbrengsten 
11. Algemeen 
De vragenlijst is gescoord door ouders van de school (n=173). Het responspercentage was 29%. De ouders zijn gemiddeld 
genomen erg tevreden over de school: score 3,30. 

Ook hier is de Duinoordschool aan het overwegen of de standaard vragenlijst WMK niet beter vervangen kan worden 
door de manier waarop TRIPS dit doet. Veel vaker vragenlijsten rondom een specifiek onderwerp.  

Beoordeling 
 
 
 

Omschrijving Resultaat 

Duinoordschool 2018 -2019 - Kwaliteitszorg 2,88 

Duinoordschool 2018 -2019 - Kwaliteitszorg 2,88 

Duinoordschool 2018 -2019 - Aanbod 3,07 

Duinoordschool 2018 -2019 - Tijd 3,34 

Duinoordschool 2018 -2019 - Pedagogisch Handelen 3,34 

Duinoordschool 2018 -2019 - Didactisch Handelen 3,4 

Duinoordschool 2018 -2019 - Afstemming 3,3 

Duinoordschool 2018 -2019 - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,32 

Duinoordschool 2018 -2019 - Schoolklimaat 3,18 

Duinoordschool 2018 -2019 - Zorg en begeleiding 3,08 

Duinoordschool 2018 -2019 - Opbrengsten 3,22 

Duinoordschool 2018 -2019 - Algemeen 3,3 
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Aandachtspunt Prioriteit 

Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school hoog 

De school informeert ouders regelmatig over de effecten van verbeteractiviteiten hoog 

Het is mij duidelijk wat de school wil verbeteren hoog 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren plannen hoog 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan andere culturen hoog 
 

 
8.10 Evaluatieplan 2019-2023 
Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg. Daarin zijn opgenomen de Quick Scan, de 
Schooldiagnoses en de vragenlijsten . Deze worden afgenomen met kwaliteitskaarten van Cees Bos. De beleidsterreinen 
wereldoriëntatie, didactisch handelen en integraal personeelsbeleid worden vanwege de speerpunten van de school de 
komende tijd extra afgenomen. De diverse paragrafen komen als volgt terug in de meerjarenplanning: 

 

 

Hoofdstuk 

 

Beleidsterreinen 
April 
2020 

April 
2021 

April 
2022 

April 
2023 

Onderwijskundig 
beleid 

Levensbeschouwelijke identiteit  X   

Onderwijskundig 
beleid 

Sociaal-emotionele ontwikkeling X    

Onderwijskundig 
beleid 

Actief Burgerschap en Sociale Cohesie   X  

Onderwijskundig 
beleid 

Leerstofaanbod  X   

Onderwijskundig 
beleid 

Taalleesonderwijs X    
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Hoofdstuk 

 

Beleidsterreinen 
April 
2020 

April 
2021 

April 
2022 

April 
2023 

Onderwijskundig 
beleid 

Rekenen en wiskunde  X   

Onderwijskundig 
beleid 

Wereldoriëntatie X   X 

Onderwijskundig 
beleid 

Kunstzinnige vorming X    

Onderwijskundig 
beleid 

Bewegingsonderwijs   X  

Onderwijskundig 
beleid 

Wetenschap en Techniek  X   

Onderwijskundig 
beleid 

Engelse taal   X  

Onderwijskundig 
beleid 

Gebruik leertijd   X  

Onderwijskundig 
beleid 

Pedagogisch handelen  X   

Onderwijskundig 
beleid 

Didactisch handelen    X 

Onderwijskundig 
beleid 

Actieve en zelfstandige leerhouding van de 
leerlingen 

  X  

Onderwijskundig 
beleid 

Klassenmanagement  X   

Onderwijskundig 
beleid 

Zorg en begeleiding    X 

Onderwijskundig 
beleid 

Afstemming - HGW  X   

Onderwijskundig 
beleid 

Passend onderwijs    X 

Onderwijskundig 
beleid 

Levensbeschouwelijke identiteit  X   

Onderwijskundig 
beleid 

Opbrengstgericht werken X    

Onderwijskundig 
beleid 

Opbrengsten X X X X 

Personeelbeleid Integraal personeelsbeleid  X  X 

Personeelbeleid Schoolleiding X    

Personeelbeleid Beroepshouding    X 

Organisatie en 
beleid 

Schoolklimaat X    

Organisatie en 
beleid 

Sociale en fysieke veiligheid x X x X 
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Hoofdstuk 

 

Beleidsterreinen 
April 
2020 

April 
2021 

April 
2022 

April 
2023 

Organisatie en 
beleid 

Interne communicatie X X X X 

Organisatie en 
beleid 

Externe contacten   X  

Organisatie en 
beleid 

Contacten met ouders X    

Zorg voor kwaliteit Kwaliteitszorg  X  X 

Zorg voor kwaliteit Wet- en regelgeving   X  

Quikscan     X 

Schooldiagnose     X 

  11 11 9 10 

 
9 S

t
r
a
t
e
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e
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i
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De Duinoordschool beschikt als 'eenpitter' niet over een strategisch beleidsplan en hanteert dit schoolplan (met zijn 
jaarplannen) als strategisch plan. Het schoolplan is opgesteld door bestuur en directie van de school. 

 
Samengevat staan de volgende doelen de komende vier jaar op de agenda: 

 

Binnen het didactisch handelen gaan we uit van leerlijnen. Leerlingen kunnen hierdoor een eigen tempo 
aanhouden en er is materiaal om te verdiepen, verbreden en verrijken. 
Het is belangrijk dat de leerkracht de leerlingen boeit en motiveert. De leerlijn van de leerling is leidend en de methode 
ondersteunend. 
We werken aan 21e eeuwse vaardigheden en geven dit in de dagelijkse praktijk vorm met behulp van thematisch 
werken en ICT. 
We willen niet meer iedere leerling langs dezelfde meetlat leggen. Doel is dat de groei van het kind goed in kaart 
gebracht wordt (formatief assessment) en de leerling eigenaar is van het eigen leerproces. 
Binnen het nieuwe gebouw werken alle betrokken partijen optimaal samen in het kindcentum. 
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10 Aandachtspunten 2019-2023 
 
Onderstaand een overzicht van de al eerder genoemde aandachtspunten. Deze zullen de komende jaren in de 
jaarplannen terugkomen. We zijn ons er van bewust dat het ambitieuze plannen zijn, maar denken ook dat veel 
aandachtspunten met elkaar samenhangen en derhalve samen aangepakt kunnen worden.  

 

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit 

Streefbeeld Binnen het didactisch handelen gaan we uit van leerlijnen. Leerlingen 
kunnen hierdoor een eigen tempo aanhouden en er is materiaal om te 
verdiepen, verbreden en verrijken. 

hoog 

 Het is belangrijk dat de leerkracht de leerlingen boeit en motiveert. De 
leerlijn van de leerling is leidend en de methode ondersteunend. 

hoog 

 We werken aan 21e eeuwse vaardigheden en geven dit in de dagelijkse 
praktijk vorm met behulp van thematisch werken en ICT. 

hoog 

 We willen niet meer iedere leerling langs dezelfde meetlat leggen. Doel is 
dat de groei van het kind goed in kaart gebracht wordt (formatief 
assessment) en de leerling eigenaar is van het eigen leerproces. 

hoog 

 Binnen het nieuwe gebouw werken alle betrokken partijen optimaal 
samen in het kindcentum. 

hoog 

Sociale en 
maatschappelijke 
ontwikkeling 

Bij kinderen die uitvallen op hun sociaal emotionele ontwikkeling maken 
wij, in samenwerking met de ouders, een handelingsplan 

laag 

 Het bieden van sociaal emotionele remedial teaching. gemiddeld 

Actief Burgerschap 
en Sociale Cohesie 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan andere culturen hoog 

Vakken, methodes 
en 
toetsinstrumenten 

Er worden met ieder kind kindgesprekken gevoerd gemiddeld 

 Leerlingen krijgen een formatieve beoordeling gemiddeld 

 Kritisch bekijken welke summatieve toetsen losgelaten kunnen worden gemiddeld 

 We werken met ipsative assessment gemiddeld 

 We voeren kindportfolio's hoog 

Taalleesonderwijs Onze school beschikt over een taalbeleidsplan laag 

 Onze school beschikt over een gekwalificeerde taalcoördinator laag 

 We hebben hoge normen vastgesteld voor de diverse onderdelen van 
taal 

laag 

Rekenen en 
wiskunde 

Onze leraren scholen zich verder in kennis en vaardigheden t.a.v. de 
moderne rekendidactiek. 

laag 

 Wij gaan meer met adaptieve (ICT) programma's werken om aan te sluiten 
bij individuele niveauverschillen. 

laag 

Wereldoriëntatie Invoeren van een digitaal portfolio om de vorderingen op het gebied van 
wereldoriëntatie bij te houden. 

gemiddeld 

 Ouders meer betrekken bij de thema's. laag 

 Focus op 21e eeuwse vaardigheden in combinatie met onderzoekend 
en ontwerpend leren 

gemiddeld 

Kunstzinnige 
vorming 

Creatief en innovatief denken te bevorderen door een breed aanbod te 
realiseren op het gebied van kunstzinnige vorming 

laag 

 Kunstzinnige vorming laten aansluiten bij thematisch werken hoog 
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Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit 

Bewegingsonderwijs Indien mogelijk uitbreiden van de uren lichamelijke opvoeding voor de 
groepen 6, 7 en 8 

gemiddeld 

 Vakleerkracht voor de kleuters/ workshops beweging voor kleuters gemiddeld 

Wetenschap en 
Technologie 

Wij beschikken over een techniekcoördinator laag 

 Wij beschikken over een beleidsplan Wetenschap en techniek laag 

 Wij beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek laag 

 Wij integreren ons thematisch onderwijs met wetenschap en techniek gemiddeld 

 Wij koppelen wetenschap en techniek aan 21e eeuwse vaardigheden gemiddeld 

 Wij zoeken samenwerking met externen bij het inrichten van ons 
techniekonderwijs 

laag 

Engelse taal Vanaf groep 1 Engelse taal spelenderwijs invoeren. laag 

 Het team volgt een scholingscursus Engels laag 

Didactisch handelen Het gebouw draagt bij aan de mogelijkheden om zelfstandig te (laten) 
werken 

gemiddeld 

 Het lokaal maakt zelfstandig werken goed mogelijk hoog 

 Leerkrachten werken aan hun vaardigheden met betrekking tot 
didactisch handelen 

hoog 

 Vormgeven van een rijke en boeiende leeromgeving met voldoende 
materialen voor verrijken en verdiepen. 

hoog 

 Een manier om op kindniveau de leerlijn inzichtelijk te maken gemiddeld 

Actieve en 
zelfstandige 
leerhouding van de 
leerlingen 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren plannen gemiddeld 

 Wij besteden voldoende aandacht aan het oefenen van leren leren gemiddeld 

Zorg en begeleiding De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben hoog 

 Ouders worden nog meer betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind gemiddeld 

Talentontwikkeling Beter signaleren van talenten en het maken van een passende aanpak hoog 

 Meer aandacht voor talenten in specifieke vaardigheden anders dan 
alleen cognitief talent 

hoog 

 Leerkrachten professionaliseren zich op het gebied van 
talentontwikkeling 

hoog 

Resultaten We beschikken over eigen schoolnormen voor eind- en tussenresultaten, 
aangepast aan onze leerlingpopulatie 

hoog 

Vervolgsucces Intensiever overleg met VO scholen over het curriculum en de 
aansluiting tussen PO en VO 

gemiddeld 

ICT, 21e eeuwse 
vaardigheden en 
programmeren 

Vergroten van de vaardigheden van het team bij het inzetten van ICT, 21e 
eeuwse vaardigheden en programmeervaardigheden in de klas 

gemiddeld 

De schoolleiding De Duinoordschool beschikt over een geregistreerd schoolleider hoog 



Duinoordschool 

Schoolplan 2019-2023 51 

 

 

 

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit 

Professionele 
cultuur 

Drie keer per jaar voeren leraren feedbackgesprekken en leggen bij 
elkaar klasbezoeken af 

hoog 

Collegiale 
consultatie 

Vastleggen van het beleid m.b.t collegiale consultatie. gemiddeld 

 We geven elkaar voldoende feedback hoog 

Intervisie Opnemen van intervisie als onderdeel van onze professionele 
leergemeenschap 

gemiddeld 

Mobiliteitsbeleid Verkennen van de mogelijkheden om externe mobiliteit te realiseren met 
een andere eenpitter 

laag 

Het schoolklimaat Het team is tevreden met de personeelsruimte(s) gemiddeld 

Privacybeleid Vaststellen privacyreglement inclusief protocollen laag 

Voor-, tussen- en 
naschoolse opvang 

Ontwikkelen in de richting van een Kindcentrum. gemiddeld 

 Op onze school is (in samenwerking met 2Samen) voorschoolse opvang 
mogelijk. 

laag 

Aandachtspunten 
Financieel beleid 

Verantwoorden van de besteding van de vrijwillge ouderbijdrage gemiddeld 

Kwaliteitszorg Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school hoog 

 De school informeert ouders regelmatig over de effecten van 
verbeteractiviteiten 

hoog 

 Het is het team duidelijk wat de school wil verbeteren hoog 

Vragenlijst Ouders Er wordt regelmatig aan de ouders gevraagd of zij tevreden zijn met de 
school 

hoog 

 Het is de ouders duidelijk wat de school wil verbeteren hoog 

 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren plannen hoog 

 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan andere culturen hoog 

Evaluatieplan 2019- 
2023 

Er wordt regelmatig aan het team gevraagd of ze tevreden zijn met de 
school 

gemiddeld 

 De school informeert ouders regelmatig over de effecten van 
verbeteractiviteiten 

gemiddeld 

 Het is het team duidelijk wat de school wil verbeteren gemiddeld 
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