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Inleiding 
Een nieuwe schoolplanperiode ligt voor ons. Een periode vol kansen om de 
ingezette ontwikkelingen voort te zetten en nieuwe keuzes te maken. Nadenken 

over een periode van 4 jaar geeft de mogelijkheid om te dromen.  

In ons schoolplan 2015-2019 laten wij op schoolniveau zien op welke wijze de 

strategische doelen van stichting Prisma vertaald worden naar de praktijk van de 
Lichtboei. Het strategisch beleidsplan 2015-2019 is daarbij onze leidraad. De 
strategische doelen zijn uitgewerkt in concrete acties en er is een tijdpad aan 

gekoppeld. Door hieraan ook meetbare en zichtbare resultaten (indicatoren) te 
koppelen wordt het mogelijk onze resultaten zinvol te evalueren en zo onze 

kwaliteit te borgen en te verbeteren. We hebben dit in het laatste hoofdstuk 
uitgewerkt in overzichtelijke schema’s. Ook hebben we de tijdpaden van de 
verschillende ambities weggezet in een meerjarenplanning, zodat de uitvoering 

geborgd is.  

In het schoolplan zal regelmatig verwezen worden naar de schoolgids waarin 

duidelijk uiteen gezet wordt wie wij zijn, waar wij voor staan en waar wij voor 
gaan.  

Wat een schoolplan vooral moet zijn is een levend document dat ons als team 

van de Lichtboei houvast en richting geeft. Daarom is het van belang dat het een 
gezamenlijk document is waarin ieder teamlid zich herkent en zijn commitment 

aan verleent. Het team heeft op een facebookwall dromen en ambities geplaatst 
en daarnaast is er ook aan ouders en leerlingen gevraagd welke wens of droom 
zij hebben voor de toekomst van de Lichtboei. Deze zaken zijn meegenomen in 

het schrijven van dit schoolplan. Wat in dit stadium van de ontwikkeling van de 
school een groot pluspunt is, is dat we de afgelopen jaren veel met elkaar 

hebben nagedacht over welke kant we op willen met ons onderwijs en daarin al 
veel stappen hebben gezet. Dit geeft een belangrijke richting aan voor wat in dit 

schoolplan is beschreven. 

Het schrijven van het schoolplan is grotendeels gedaan door de directeur. Dit 
heeft voornamelijk te maken met de tijdsinvestering.  

Het team en de MR hebben in een vroeg stadium een groot deel van het 
schoolplan gelezen en het van feedback voorzien. Dat is verwerkt in het vervolg.  

 

Natuurlijk is het schoolplan ook een verantwoordingsdocument richting bevoegd 
gezag en een document waarin duidelijk naar voren komt hoe de kwaliteit van 

ons onderwijs verbeterd en gewaarborgd wordt. 

In de Maraps van de afgelopen vier jaren, is een groot aantal zaken uit het oude 

schoolplan geëvalueerd. Een samenvatting hiervan is opgenomen in het eerste 
hoofdstuk van dit schoolplan. We vinden het belangrijk hiermee de cyclus rond te 
maken. Evaluatie van andere onderdelen uit het schoolplan zullen ook aan bod 

komen bij het beschrijven van de verschillende onderdelen van dit nieuwe 
schoolplan.  

Bestuur  

Voor de gegevens van het bestuur wil ik graag verwijzen naar het SBP 2015- 

2019. 
In het strategisch beleidsplan wordt beschreven welke ontwikkelingen er 

landelijk, maar ook lokaal gaande zijn en worden alle doelen die Prisma de 



 

8 
 

komende jaren  
nastreeft beschreven. De doelen beschreven in dit schoolplan van de Lichtboei 

zijn daar direct aan gelinkt. 
 

Medezeggenschap 

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), deze heeft een wettelijke 

status. De MR van elke school bestaat uit een oudergeleding en een 
teamgeleding. Zij zijn hierin gelijk vertegenwoordigd. De MR heeft bevoegdheden 
om mee te denken en te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms 

moet de school en/of het bestuur om advies vragen, maar er zijn ook kwesties 
waarin de MR instemmingsrecht heeft. De taken en bevoegdheden zijn 

omschreven in het reglement, dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap 
Onderwijs. 

De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het ook 
voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de 
ouders zitting in hebben. Via deze weg kunnen alle ouders bij hun 

vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of suggesties. Kandidaten voor 
de MR worden officieel gekozen. Er gelden voor het aantreden, aftreden en 

verkiezingen vaste procedures. 
 
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over schoolzaken zoals: 

- Vaststelling of wijziging van de schoolgids en schoolplan 
- Veranderingen in het onderwijs 

- Personele zaken 
- Financiën 
- Zaken vanuit de ouders of vanuit het team 

 
Een deel van de taken van de MR is overgeheveld naar de GMR 

(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Binnen Stichting Prisma 
functioneert ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR). 
Iedere MR vaardigt twee leden (één ouder en één teamlid) af naar deze GMR. 

Hier worden beslissingen genomen die alle scholen aangaan. 
Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten te bepalen, 

adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden. Alle onderwerpen 
die voor de school van belang zijn worden in de MR besproken, zoals financiën, 
schoolorganisatie, aanname van nieuw personeel, enz. Bespreekpunten voor MR 

of GMR kunnen worden doorgegeven aan de leden van de 
Medezeggenschapsraad van de school. Bij de leden is vanzelfsprekend ook meer 

informatie verkrijgbaar.  

Reglementen en statuten MR zijn te vinden op de Prismasite (pagina 
reglementen). 

Schoolbeschrijving 

Per 1-10-2014 bezochten 206 leerlingen onze school. In ons leerlingenaantal is 
een daling te constateren. Dit heeft te maken met de leeftijdsopbouw in de wijk. 
Prognoses vanuit de gemeente Almere geven aan dat die daling tot 2015 zal 

doorgaan. Vanaf dat moment zal er stabilisatie plaatsvinden.  

In de muziekwijk staan veel scholen, waarvan de Lichtboei de enige PC school is. 

Op dit moment zijn er zeven homogene groepen in de school, waarvan twee met 
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leerjaar 8. Daarnaast zijn er twee groepen 1/2 . In schooljaar 2015-2016 zijn er 
acht groepen in de school. In de wijk wordt samengewerkt met de scholen van 

ASG, SKO en de Vrije School. Wij profileren ons in de wijk met rekenen, maar 
ook het gebruik van PBS en de samenwerking met Dikkertje Dap zijn, natuurlijk 

in combinatie met onze christelijke identiteit, mooie ontwikkelingen waarin wij 
ons onderscheiden. 

Voor een uitgebreide schoolbeschrijving wil ik graag verwijzen naar onze 

schoolgids 2014-2015. Daarin is te lezen over de situering van de school en de 
opbouw van het team.  

Klachtenregeling 

Voor informatie over de klachtenprocedure wil ik verwijzen naar de pagina 

‘regelingen’ van de Prismasite. Hier is onder meer te vinden: klachtenprocedure 
op Stichtingsniveau, gedragsprotocol, informatie over leerplicht, enz. 

Organisatie en communicatie 

Organogram 

Voor het organogram van de Lichtboei verwijs ik naar bijlage 1. 

Voor de organisatie op school- en klassenniveau verwijs ik naar onze schoolgids, 

hoofdstuk 3. 

 

Communicatie 

    Binnen onze school vinden een aantal structurele overleggen plaats. In de 

afgelopen schoolplanperiode hebben hier een aantal wijzigingen in 
plaatsgevonden. Dit heeft te maken met het feit dat we als school krimpen. De 
ambulante uren worden daarmee ook minder, de organisatie wordt kleiner, 

waardoor ook de overlegstructuur moet worden aangepast. Tevens hebben er 
wijzigingen plaatsgevonden vanuit evaluaties. Hierover leest u meer in hoofdstuk 

1. Ook in het komende schooljaar zullen hier weer aanpassingen in worden 
gedaan. 
 

-Eén keer per vier weken was er MT (Management Team). Hierin participeerde 
één teamleider en directeur. De lijnen in de school werden besproken, en 

bewaakt. Voor komend jaar is er geen ruimte meer voor ambulante uren, maar 
onderzoeken we de mogelijkheid om in taakuren twee leerteamleiders te 
faciliteren om één keer in de maand met directie te spreken over 

schoolontwikkelingen en aandachtspunten. Directie heeft behoefte aan 
sparringpartners. 

-Eens in de zes weken is er IB-dir overleg. Hierin participeren de IBers en de 
directeur. Alle zaken die te maken hebben met schoolontwikkelingen vinden 
hierin een plek. De zorg rondom leerlingen staat hierin niet meer centraal, maar 

wordt meegenomen in de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs en ook is 
hierover tussendoor veel meer overleg. De lijnen zijn kort.  

-Als team wordt er ongeveer één keer in de maand vergaderd, afwisselend op 
maandag en donderdag. De collega’s die op die dag werken zijn daarbij 
aanwezig. De vergaderingen hebben vooral een inhoudelijk karakter. 



 

10 
 

Schoolontwikkelingen en zaken die op dat moment actueel zijn komen daarin aan 
bod. Organisatorische zaken worden zo veel mogelijk via de mail afgehandeld. 

-De directie verstuurt wekelijks, op vrijdag, een interne info naar teamleden met 
daarin zoveel mogelijk relevante informatie. Ook teamleden kunnen hier 

berichten voor aanleveren. 
-Naar ouders wordt één keer per maand de maandinfo per mail verstuurd. Sinds 
twee jaar maken we gebruik van Digiduif. Op deze manier wordt het 

communiceren met ouders gemakkelijker. Hier wordt veelvuldig gebruik van 
gemaakt. Ouders zijn hierover erg tevreden. 

-In de MR is communicatie regelmatig onderwerp van gesprek. We streven er 
met elkaar naar die zo optimaal mogelijk te maken.  

Toelating en verwijzing 

Op de Lichtboei zijn in principe alle ouders en kinderen welkom die onze 

uitgangspunten onderschrijven. Wij vinden het belangrijk dat we met respect 
met elkaar omgaan. Wij hebben de Bijbel als uitgangspunt en vertellen daaruit 
de verhalen. We verwachten van kinderen op school dat ze daar respect voor 

hebben en deelnemen aan gesprekken hierover en andere activiteiten die hieruit 
voortvloeien, zoals vieringen met Pasen en kerst.  

In het kader van Passend Onderwijs vinden wij het belangrijk om in een vroeg 
stadium de vraag te stellen of het kind de beste plek heeft op onze school. 
Hiervoor is samenwerking met ouders, voorschoolse voorzieningen en scholen in 

de wijk cruciaal.  

Wanneer kinderen tussentijds willen instromen is het protocol van Passend 

onderwijs leidraad. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de site: 
www.passendonderwijsalmere.nl  

Dit geldt natuurlijk ook wanneer kinderen tussentijds uitstromen om andere 

redenen dan verhuizing of de overstap naar het VO. 

Bij de overstap naar een andere school gaan de beschikbare gegevens, zoals Cito 
LVS gegevens, een onderwijskundig rapport, etc. mee.  

Verwijdering 

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een leerling geschorst of zelfs 

definitief verwijderd wordt van school. Stichting Prisma heeft daarvoor een 
protocol opgesteld. Dit kan desgewenst worden opgevraagd bij de directie. 
Schorsing en verwijdering van leerlingen gaat nooit zonder toestemming van 

directie en College van Bestuur van Stichting Prisma. 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                           
 

http://www.passendonderwijsalmere.nl/
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Hoofdstuk 1  Evaluatie van het schoolplan 2011-2015 
Terugkijkend op de schoolplanperiode die achter ons ligt kunnen we concluderen 
dat er aan veel zaken die in het schoolplan waren opgenomen is gewerkt. In de 

afgelopen vier jaar hebben we telkens in jaarplannen de doelen per jaar 
uitgewerkt en geëvalueerd. Dit is ook besproken in de managementrapportage. 

Een aantal doelen is bereikt, maar ook wordt duidelijk dat op het werken aan 
doelen veel verschillende factoren van invloed zijn die vooraf niet zijn in te 
schatten. Sommige doelen zijn tussentijds bijgesteld en voor sommige doelen 

hebben we meer tijd nodig. In dit hoofdstuk beschrijven we de stand van zaken 
na 4 jaar werken aan de zaken uit het schoolplan. We doen dit a.d.h.v. de 

doelen/ambities zoals ze geformuleerd zijn in het schoolplan 2011-2015. In de 
beschrijving wordt gereageerd op de indicatoren die bij de ambities zijn 
aangegeven.  

In dit hoofdstuk wordt duidelijk waar we op dit moment staan als school. 
 

Ambitie: HGW is geïmplementeerd in de dagelijkse onderwijspraktijk op 

alle niveaus in de school 
 

Subdoel 1: Alle leerkrachten geven instructie volgens het ADIM 
(activerend direct instructie model) 
 

Kijkend naar de bijbehorende indicatoren kan geconcludeerd worden dat subdoel 
1 behaald is. Leerkrachten laten tijdens klassenbezoeken zien dat ze gelaagde 

instructie geven en gebruik maken van het ADIM. Op gebied van de inhoud van 
de instructie valt nog winst te behalen, daar zijn we op dit moment (schooljaar 
2014-2015) volop mee bezig. Het benoemen van doelen en de evaluatie blijven 

aandachtspunten waarop nog inhoudelijke ontwikkeling nodig is. Er is op dit punt 
teambreed een zichtbare ontwikkeling doorgemaakt. 80% van de leerkrachten 

scoort op indicator 4, activerende directe instructie, een voldoende tot goed. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat er veel wisselingen in het team zijn geweest, 
zeker het laatste jaar.  

 

Subdoel 2: Alle leerkrachten zijn in staat te differentiëren in hun 
onderwijsaanbod, doelgericht te werken in de klas en aan te sluiten bij 

de behoeften van alle leerlingen 
 

Kijkend naar het gebruik van groepsplannen op dit moment kunnen we 
concluderen dat er in alle groepen gewerkt wordt met een groepsplan voor 
rekenen. We hebben gemerkt dat het proces om te komen tot effectieve en goed 

werkbare groepsplannen meer tijd kost dan we hadden bedacht. Rekenen is ons 
speerpunt dit schooljaar en op dit vakgebied richt zich momenteel de aandacht 

op alle fronten, dus ook w.b.t. gebruik van groepsplannen en groepsoverzichten. 
We zijn bezig met een verfijning van ons administratieve systeem, met goed 
onderwijs als uitgangspunt. De inhoudelijke verdieping die door het werken met 

een groepsplan in gang gezet is, is de grootste kwaliteitswinst.  
 

In de kleutergroepen is er ook een groepsplan taal opgesteld. In groep 3 is 
technisch lezen naast rekenen in gebruik en in de groepen 4-8 begrijpend lezen. 
We beraden ons in het komende jaar over de noodzaak van het gebruik van een 

groepsplan in de huidige vorm en zoeken naar een overzichtelijk plannings- en 
verantwoordingssysteem van ons onderwijs. Dat doen we gezamenlijk als team. 
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In het opstellen van ontwikkelingsperspectieven hebben we een grote 

ontwikkeling doorgemaakt. IB is inmiddels ervaren op het gebied van het 
opstellen van een OPP. In samenspraak met de leerkracht wordt in het geval van 

het opstellen van een OPP het onderwijs en aanbod voor deze leerling gepland. 
Ook het regelmatig evalueren met ouders is in ons zorgsysteem opgenomen. Op 
dit moment is duidelijk dat zeker 80% van de doelen die gesteld zijn in de OPP’s 

gehaald zijn.  
 

Opbrengstgericht werken (OGW) 
 

Op het gebied van OGW hebben we de afgelopen jaren een heel proces 

doorlopen. De vraag die daarin een belangrijke rol speelde is: “Hoe past OGW in 

HGW en wie is waar verantwoordelijk voor”. Mede door de ontwikkelingen binnen 

onze stichting op dit gebied is het op dit moment echt een onderdeel van onze 

kwaliteitscyclus. In het beschrijven van de nieuwe ambities zullen we hier op 

terugkomen. 

Kijkend naar de opbrengsten zien we dat er het laatste jaar echt een verbetering 

te constateren is.  

De plek van OGW op de Lichtboei kunnen we als volgt omschrijven:  

Opbrengstgericht werken binnen een handelingsgerichte cultuur. 

 

Ambitie: Over vier jaar hebben wij duidelijk zicht op leeropbrengsten en 

zijn wij in staat hierop te sturen 
 

Subdoel 1: Leerkrachten zijn in staat de gegevens in kaart te brengen, te 
analyseren en te vertalen in een groepsplan 
 

Dit doel is grotendeels behaald. Gegevens in kaart brengen gaat goed. Ook het 

inzoomen op individuele leerlingen in de analyse krijgt aandacht. Leerkrachten 

oefenen zich in het verkrijgen van informatie over het rendement van hun 

onderwijs voor leerlingen d.m.v. verschillende data. Naast harde data spelen o.a.  

observaties, gesprekken met ouders en diagnostische gesprekken een 

belangrijke rol.  Het vertalen van deze informatie naar het aanbod in de planning 

heeft op dit moment veel aandacht. Er zijn op dit gebied verschillen tussen 

leerkrachten te constateren. We zoeken hierin naar een gemeenschappelijke 

werkwijze waarbinnen differentiatie mogelijk is.  

 

Kijkend naar de scores op dit moment mogen we constateren dat de stijgende 

lijn is ingezet. We zijn twee jaar geleden overgestapt van de A-E scores bij de 

Citotoetsen naar de I-V scores. Zowel als we kijken naar het de percentages 

kinderen die in de categorie I-III scoren als naar de gestelde streefdoelen zijn we 

trots op de behaalde resultaten. In de middenbouw zijn we bezig met een 

inhaalslag die het komende jaar wordt voorgezet. 80% van de 

groepsgemiddelden zijn op of boven het gestelde streefdoel, gebaseerd op 

landelijk gemiddelde scores. Ook de percentages leerlingen die scoren in de 

niveaugroepen I-III is gegroeid en binnen  de marges van de normale verdeling. 
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Belangrijke succesfactoren hierin zijn: Eigenaarschap bij de leerkrachten, 

leerlijnen en doelen kennen en er op in durven spelen door keuzes te maken in 

de methode, inzetten op inhoudelijke kennis op vakdidactisch gebied, samen 

leren. 

Het mag duidelijk zijn dat het hier om processen gaat die veel tijd nodig hebben. 

We zijn er trots op wat we als team bereikt hebben.  

 

Subdoel 2 : Directie is in staat te sturen op resultaten en richting te 
geven aan het handelen van het team 

 
In samenspraak en nauwe samenwerking met IB lukt het steeds beter om de 

factoren te vinden die van invloed zijn op resultaten en daarop interventies te 

doen. Dat is een proces waarin we de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd 

hebben en nu zijn we op de goede weg. Het vergroten van kennis van IB en 

directie op dit gebied draagt daar aan bij. Het op alle fronten samen leren draagt 

ook hier bij aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ons onderwijs, als 

team. 

Een aandachtspunt is het doen van gericht praktijk onderzoek. Met de kennis van 
nu zal het in de toekomst gemakkelijker worden om te sturen op de 

opbrengsten, als ook het doen van onderzoek verder ontwikkeld is.  
De resultaten zijn voor ruim 80% op of boven de gestelde normen.  
 

 

Ambitie: PSZ/KDV en de Lichtboei werken samen 

Dit doel is ruimschoots behaald. In de afgelopen jaren zijn de contacten 

geïntensiveerd, hebben we sinds schooljaar 2014-2015 een PSZ van Dikkertje 

Dap onder ons dak en zijn er vergevorderde plannen om op een tweede locatie 

samen een gebouw te gaan betrekken. De samenwerking gaat echter veel 

verder. Er is zowel met de leidsters van Dikkertje Dap, als met de leidsters van 

PSZ Tinkelbel structureel overleg over voorbereiding van de thema’s en 

gezamenlijke activiteiten. Op dit moment is duidelijk dat Dikkertje Dap door de 

gemeente is aangewezen om de PSZ Tinkelbel over te nemen in samenwerking 

met de Lichtboei. Dat gaat in augustus 2015 gebeuren. Inhoudelijk zijn we veel 

met elkaar in overleg om een goed plan als onderlegger voor onze samenwerking 

te schrijven. Hierbij ontvangen we ondersteuning van Etuconsult. Twee 

leerkrachten volgen samen met de peuterleidsters scholing Piramide, een 

VVE(Voor- en Vroegschoolse Educatie) methode. 

 

Ambitie: PO-VO werken samen aan een doorgaande lijn 

Digidoor is inmiddels goed ingeburgerd en wordt door de leerkrachten en IB goed 

gebruikt. Dit schooljaar zijn er wijzigingen doorgevoerd i.v.m. het bepalen van 

het advies vanaf groep 6. Leerkracht en Ib hebben hiervoor een cursus gedaan.  

Het bepalen van het advies gebeurt nog steeds erg zorgvuldig en levert in 95% 

van de gevallen geen problemen op. Een exact percentage leerlingen dat na 2 

jaar VO nog steeds minimaal op het niveau van het advies zit is niet te 

achterhalen. Na een steekproef in Digidoor, waarin leerlingen individueel te 
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volgen zijn, wordt duidelijk dat de door ons gestelde norm van 80% ruimschoots 

gehaald wordt.  

De warme overdracht is inmiddels een structureel overlegmoment tussen 

leerkrachten PO en VO op de jaarlijkse agenda. Op dit moment worden de 

banden met het Baken (oecumenische VO scholen) aangehaald. We nemen deel 

aan een pilot waarin leerkrachten/directeuren van het PO samen met mensen 

van de Bakenscholen ook inhoudelijke zaken bespreken in het kader van de 

doorgaande lijn. Aan het einde van schooljaar 2014-2015 zal worden besloten of 

dit overleg en samen optrekken van meerwaarde is en daarmee ook in de 

toekomst wordt voortgezet.  

 

Ambitie: Meerbegaafde leerlingen krijgen een passend onderwijsaanbod 

Gedurende de afgelopen 4 jaar is ons aanbod van onderwijs aan meerbegaafde 

leerlingen veranderd. Dit heeft zowel een praktische als een inhoudelijke reden. 

Op het moment dat er binnen de groepen niet voldoende afgestemd kan worden 

op onderwijsbehoeften van meerbegaafde leerlingen, ga je op zoek naar 

lesmethodes/programma’s buiten de groep. Cruciaal daarbij is de coaching van 

de leerling door een leerkracht. Met het krimpen van de school, het doorvoeren 

van bezuinigingen is er geen budget meer voor een leerkracht die buiten de 

groep deze leerlingen kan begeleiden.  

We komen terug bij de inhoudelijke kant van de wijziging. Er zijn gedurende 

deze periode in ons onderwijs kwalitatieve slagen gemaakt. Leerkrachten zijn 

beter in staat ook binnen de groep het niveau van vragen aan te passen aan wat 

leerlingen nodig hebben. Leerkrachten hebben meer zicht op de leerlijnen 

gekregen, op de didactiek van rekenen waardoor ze beter in staat zijn ook het 

onderwijs aan meerbegaafde leerlingen vorm te geven. In de leerlingbespreking 

wordt hier aandacht aan besteed. Door de invoering van Spectrumbox in de 

groepen 6-8 dagen we ook meerbegaafde leerlingen uit op hun niveau te 

presteren.  

Naast bovenstaand aanbod en afstemming, hebben leerlingen in groep 7 en 8 de 

mogelijkheid om deel te nemen aan Top Gaaf projecten in het VO en ook is het 

mogelijk leerlingen aan te melden voor het Talentenlab in de wijk, waar 

meerbegaafde leerlingen een dagdeel in de week werken aan opdrachten op hun 

niveau. Dit jaar zijn hier twee leerlingen uit groep 6 voor aangemeld.  

 

Ambitie: Op De Lichtboei is duidelijk wat onze christelijke identiteit 

inhoudt en gaan wij hierover in gesprek met ouders 

Deze ambitie is er één die blijvend aandacht vraagt. Met de veranderende 

maatschappij en de versterkte samenwerking met externe partners is het zaak je 

regelmatig te bezinnen op je identiteit als school. Jaarlijks vindt er op dit gebied 

een koffie ochtend plaats waarin met ouders gesproken wordt over identiteit. 

Afgelopen jaar hebben we dat rond kerst gedaan. In combinatie met een doe 

activiteit leverde dat een behoorlijke belangstelling op.  

Ook in het team is identiteit een terugkerend thema. In 

kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders is het ook een punt dat aan de 
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orde komt. In de maandinfo naar ouders wordt regelmatig verteld over de 

thema’s die wij rond identiteit met de kinderen behandelen. 

 

Ambitie: de Lichtboei is een lerende organisatie 

In deze ambitie zijn we enorm gegroeid. De eerste jaren van het schoolplan is er 

jaarlijks een enquête ingevuld door het team om te kijken waar we in de 

ontwikkelingen staan en er speerpunten uit te kiezen. Uit alle hierboven 

beschreven ontwikkelingen blijkt dat er veel stappen zijn gezet waardoor de 

lerende organisatie echt in beeld is gekomen.  

 

Ambitie: Teamleden werken samen in expertgroepen en leveren zo input 
voor de schoolontwikkeling 

Ook op dit punt heeft de ontwikkeling niet stil gestaan. Van expertgroepen zijn 

we overgegaan naar een jaar de volle aandacht en tijd op HGW te richten. Toch 

misten we de expertgroepen. De roep uit het team om meer tijd te investeren in 

het onderwijs in de groep in combinatie met het doel van de expertgroepen heeft 

geleid tot een nieuwe organisatievorm, het werken in leerteams. Elke twee 

weken komen twee leerteams bij elkaar en besteden aandacht aan onderwerpen 

die aan het begin van het jaar in een jaarplanning zijn weggezet. Er is een kader 

waarbinnen er vrijheid is om keuzes te maken. Een aantal zaken zijn in het kader 

weggezet. We werken nu voor het tweede jaar met leerteams en we merken dat 

dat rendement oplevert. In dit overleg zit een deel van de uren 

deskundigheidbevordering. Vanuit de leerteams komen zaken naar voren die 

weer teambreed worden opgepakt waar nodig. Het doel dat de 

schoolontwikkelingen gevoed worden door het team wordt op deze manier zeker 

gehaald. Op grond van evaluaties en feedback twee keer per jaar stellen we het 

kader waar nodig bij.  

 

Ambitie: Teamleden werken aan hun eigen ontwikkeling en verhogen 

daarmee de kwaliteit van het onderwijs 

Als team volgen we dit schooljaar een rekentraining. Iedereen werkt aan het 

verdiepen en verbreden van zijn kennis en gebruikt dit in de dagelijkse praktijk. 

Vanuit de training worden opdrachten gegeven waar ieder teamlid aan werkt. 

Hierop vinden ook klassenconsultaties plaats. Ook hebben leerkrachten 

ontwikkelpunten opgesteld op grond van de uitkomsten van de klassenbezoeken, 

allemaal gericht op rekenen . Alle collega’s werken hierdoor mee aan de 

schoolontwikkeling en we merken dat dit ook werkt, de focus op een vakgebied 

leggen. Daarnaast hebben mensen afhankelijk van hun eigen ontwikkeling ook 

ruimte om andere zaken op te pakken. 
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Ambitie: Over vier jaar is kwaliteitsbeleid structureel en planmatig 

ingebed op de Lichtboei 

 

Subdoel 1: De kwaliteitsmatrix/kalender wordt in gebruik genomen 

Door de invoering van HGW zijn er grote stappen gemaakt in het cyclisch en 

planmatig werken. De cyclus van waarnemen, analyseren en begrijpen, plannen 

en evalueren is ingebed in ons systeem van werken. Dit is een complex proces 

omdat het op alle facetten van het onderwijs betrekking heeft. Het gaat zowel 

over de ontwikkeling en groei van kinderen, over leerkrachtvaardigheden , 

coachende en leidinggevende vaardigheden van IB en directie, als over ons 

onderwijs aanbod en de keuzes die we maken om een bepaalde richting uit te 

gaan met ons onderwijs. En dit alles in samenhang, als één systeem. Een facet 

waar de komende jaren meer aandacht aan gegeven zal worden is het doen van 

planmatig praktijkonderzoek als basis voor keuzes die we maken. Het met en 

van elkaar leren zal hier in het uitgangspunt blijven. 

 

 
 

Ambitie: Over vier jaar werken we op de Lichtboei met een meerjaren 
investeringsbegroting 
Op financieel gebied is er vanuit het bestuur de afgelopen jaren veel goede 

ondersteuning gegeven waardoor de financiën veel transparanter zijn geworden. 

Samen met de controller wordt de begroting opgesteld en worden risico’s en 

mogelijkheden besproken. Ook wordt gekeken naar de prognose op langere 

termijn, dit wordt meegenomen in de beslissingen die genomen worden. 

De rol van de MR bij het opstellen van de begroting is een aandachtspunt, wat is 

een goede volgorde? Het team wordt geïnformeerd over de begroting. 

 

Tot slot 

Op gebied van PR en communicatie liggen de komende jaren uitdagingen. Het 

duidelijker profileren van de school als deskundige school op gebied van rekenen 

in het kader van Passend Onderwijs zal hierin een rol spelen. Ook het in de 

picture zetten van mooie ontwikkelingen op gebied van de onderzoekende 

houding en motivatie bij leerlingen stimuleren kan bijdragen aan een duidelijke 

profilering. Een mooie ontwikkeling die hier in ook een plek mag innemen is de 

doorgaande lijn vanuit de voorschoolse periode door samenwerking met 

Dikkertje Dap.  

In de volgende hoofdstukken zullen de plannen voor de komende jaren verder 

uiteen gezet worden. 
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Hoofdstuk 2 Borgen en door ontwikkelen 
 

Waarom de titel van dit hoofdstuk? Eigenlijk geeft deze titel het cyclische proces 

weer waaraan we in het onderwijs inhoud willen geven. Borgen wordt vaak de 

moeilijkste stap in die cyclus genoemd. Op dit moment zitten wij als school in 

een fase waarin we een aantal zaken uitgeprobeerd hebben waarvan we merken 

dat ze werken. Deze zaken liggen op het vlak van de didactiek op gebied van 

rekenen, maar ook op gebied van begrijpend lezen. Een ander gebied waarop we 

successen boeken is het samenwerken als team in leerteams. Ook de vorm van 

teamscholing, begeleiding van teamleden in hun professionele ontwikkeling zijn 

zaken waarin we goede ontwikkelingen zien. Het in gebruik nemen van ons 

gedragssysteem gebaseerd op PBS (Positive Behavior Support) werpt zichtbaar 

zijn vruchten af. Het structureel aandacht besteden aan aanleren van “goed 

gedrag” moet nog verder uitgebouwd worden. Al deze zaken behoeven 

onderhoud en eventueel bijstelling, afgestemd op wat nodig is. Daarnaast is het 

van belang zaken vast te leggen in beleid zodat voor iedereen duidelijk is welke 

keuzes er gemaakt zijn. De kunst is, om in een lerende organisatie, de balans te 

vinden tussen vasthouden wat goed is en tegelijkertijd door ontwikkelen wat om 

verbetering of aanpassingen vraagt. Dit vraagt om een goede planning en 

afstemming daarin. Ook vraagt het maken van weloverwogen keuzes kennis van 

zaken, die verkregen kan worden door scholing, lezen van literatuur en 

informatie vanuit eigen praktijkonderzoek samen met collega’s. Op dat 

praktijkonderzoek willen we ons de komende jaren meer gaan richten. Het wordt 

een vast onderdeel in de cyclus waar nodig. De vorm waarin we dat gaan doen is 

een zelfevaluatie. Vanuit het team zullen een aantal teamleden vormgeven aan 

een zelfevaluatietraject. Onderzoeken van de praktijk, afgezet tegen de doelen, 

in combinatie met theorie vormt hiervoor de basis. Op dit moment gebeurt dit 

incidenteel en nog te veel als losse onderdelen.  

Concreet betekent het dat we, wanneer we heldere doelen stellen, ook weten wat 

we moeten onderzoeken. De gedachtegang is om voor de komende jaren in de 

planning op te nemen op welk gebied we een zelfevaluatie doen, zodat de 

voortgang geborgd wordt. Het is ook mogelijk dat op grond van een 

constatering, vraag  of gebeurtenis de behoefte ontstaat op een ander gebied 

dan gepland staat een zelfevaluatie te doen. Er kan dan in overleg van het 

schema worden afgeweken. Ook bestaat de mogelijkheid dat er een zelfevaluatie 

plaats vindt op een bepaald gebied in een aantal groepen op school.  

 

Om een goede zelfevaluatie te doen is het nodig om na te denken over de 

instrumenten die je ter ondersteuning wilt gebruiken. Dit kan gaan om 

observatielijsten, vragenlijsten, gespreksvragen etc. Ook is het belangrijk te 

bedenken welke inhoudelijke kennis er nodig is en hoe je die verkrijgt. Daarnaast 

is het van belang af te spreken wie welke rol heeft binnen het zelfevaluatie 

traject en waar nodig kunnen we hulp van buitenaf inroepen.   

Dit wordt verder uitgewerkt in een document: Zelfevaluatie als vast onderdeel in 

de kwaliteitscyclus van het onderwijs op de Lichtboei. 
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Planning 2015-2019 

Schooljaar Vakgebied waarop 
zelfevaluatie plaats vindt 

Leerjaren waarin 
zelfevaluatie plaats 

vindt 

2015-2016 Rekenen Alle leerjaren 

2015-2016 Technisch lezen  Groep 3-5 

2015-2016 Begrijpend lezen Groep 4-8 

2016-2017 Sociaal emotioneel/gedrag Alle leerjaren 

2016-2017 Taal/Woordenschat Alle leerjaren 

2016-2017 WO Groep 6-8 

2017-2018 WO Groep 3-5 

2017-2018 Lezen Alle leerjaren 

2017-2018 Cultuureducatie Alle leerjaren 

2018-2019 Rekenen Alle leerjaren 

   

 

Binnen een vakgebied waarop zelfevaluatie plaatsvindt is er de mogelijkheid om 

bijv. eigen verantwoordelijkheid van leerlingen als speerpunt mee te nemen. 

Daar zal per jaar en vakgebied, afhankelijk van de doelen en de ontwikkelingen 

een keuze in gemaakt worden.  
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Hoofdstuk 3 Kansen en bedreigingen 
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Het invullen van een sterkte-zwakte analyse en een confrontatiematrix helpt om 

een aantal zaken scherp in beeld te krijgen. Het gaat dan om overkoepelende 

factoren die van invloed zijn op het ontwikkelingen van de school. Het geeft 

richting aan keuzes die gemaakt moeten worden in de komende jaren.  

We worden op de Lichtboei geconfronteerd met krimp, een gegeven waar we op 

moeten anticiperen. Een belangrijke stap is een duidelijke profilering en het 

inzetten van ouders en leerlingen als ambassadeurs. We hebben dan meteen 

twee zwaktes ondervangen. Door die te versterken kunnen we mogelijk de krimp 

zo minimaal mogelijk houden. Als we tegelijkertijd inzetten op het versterken 

van de samenwerking met Dikkertje Dap kunnen we de instroom van jonge 

leerlingen vergroten. Natuurlijk blijft bij dit alles het inzetten op kwalitatief goed 

onderwijs en vasthouden aan onze identiteit erg belangrijk. Een ander punt dat 

aandacht behoeft en dat kan bijdragen aan een heldere profilering is een 

duidelijke visie op de rol van ICT in ons onderwijs. 

Wat nodig is, is dat we meer aan de buitenwereld laten zien dat we een goede 

school zijn waar kinderen het goed hebben en zich ontwikkelen tot zelfstandige 

en betrokken burgers. De Lichtboei, waar “helder zicht op leren” het motto is. 

 

Personeel 

Een aandachtspunt voor de komende jaren is professionalisering van personeel. 

Door wijzigingen in het personeelsbestand verdwijnen bepaalde expertises. 

Natuurlijk ontwikkelen de huidige personeelsleden zich ook en zal er weer 

expertise groeien. Het is belangrijk dat in scholingsbeleid de schoolontwikkeling 

een belangrijke richtingwijzer is.  

In schooljaar 2015-2016 gaat één leerkracht starten met een masteropleiding, 

leren en innoveren, een tweede collega overweegt dit ook.  

Een andere leerkracht rondt dit schooljaar een master specialist Jonge Kind af.  

Eén collega volgt een opleiding tot cultuur coördinator en verder hebben we een 

leerkracht die een cursus tot lees coördinator heeft gevolgd.  

Wat nodig is is iemand die zich wil bekwamen op het gebied van ICT en dan ook 

echt gericht op het helpen neerzetten van onze visie op de rol van ICT in ons 

onderwijs. 

Daarnaast leeft de vraag of het goed is dat een leerkracht zich ontwikkelt tot 

rekenspecialist omdat we ons als school in het kader van Passend Onderwijs in 

die richting profileren. 
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Hoofdstuk 4 Missie en visie 
 

De missie van de Lichtboei is vier jaar geleden als volgt geformuleerd:  

De Lichtboei biedt een veilig en uitdagend leerklimaat 

Aan de kinderen en teamleden 
D.m.v. gedifferentieerd onderwijs, investeren in relaties, een open houding, en 
leren van en met elkaar 

Omdat ieder mens waardevol is en de mogelijkheid moet krijgen zich, cognitief 
en sociaal,  zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. 

 
Aan het verwoorden van deze missie is een heel proces vooraf gegaan. Op dit 

moment staat deze missie nog steeds maar kunnen we er als school een 

verdieping in aanbrengen. We hebben ontwikkeling doorgemaakt op het gebied 

van een uitdagend leerklimaat, het vormgeven aan gedifferentieerd onderwijs, 

leren van en met elkaar. Er zijn nieuwe inzichten ontstaan door wat we in de 

praktijk zien gebeuren maar ook door de steeds veranderende samenleving.  

In het vervolg van dit hoofdstuk worden deze ontwikkelingen verder toegelicht 

en beschreven. 

 

 

 

 

 

Verdieping in de missie 

De grootste verdieping die we in deze missie kunnen aanbrengen is de 

veranderde rol van de leerling. Wat we met ons onderwijs beogen is dat 

leerlingen geactiveerd en gemotiveerd raken en zelf graag willen leren en 

ontwikkelen. Zo ontdekken ze hun talenten en hun leerpunten. Als kinderen zelf 

mee mogen praten en denken over wat ze leren en hoe en wanneer ze in hun 

kracht gezet worden, komt er een waardevol en krachtig leerproces op gang. 

Leerlingen worden op deze manier eigenaar van hun eigen leerproces. De 

leerkracht neemt hierin regelmatig een meer coachende rol in en zal vragen 

stellen die de leerling zelf aan het denken zet.  

 

 

 

 

Uitdagend leerklimaat 

Wat verstaan we onder een uitdagend leerklimaat? Dit bevat een groot scala aan 

ingrediënten zoals: uitdagende materialen die het leerproces ondersteunen, 

ruimte om zelf te ontdekken en na te denken, een leerkracht die vragen stelt die 

kinderen aan het denken zetten, visuele ondersteuning in de groep, gebruik 

maken van ICT, zelf vragen mogen stellen, samenwerken met andere leerlingen 

of collega’s, dingen mogen uitproberen, leren van je fouten, goede feedback 

Op de Lichtboei geven we onderwijs zo vorm dat leerlingen 

geactiveerd en gemotiveerd worden om te leren. 

Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces. 
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geven en ontvangen…Dit uitdagende leerklimaat krijgt de komende jaren steeds 

meer vorm. 

 

 

 

 

 

Waar we in de praktijk steeds meer van overtuigd zijn geraakt is dat kinderen 

meer leren wanneer leeractiviteiten betekenisvol zijn. Dat is wat we ook in de 

theorie lezen. Als kinderen weten waarom ze bepaalde dingen leren, weten 

waarvoor ze het nodig hebben of kunnen gebruiken zijn ze veel meer 

gemotiveerd om het te leren. Ook is het goed om in te spelen op de natuurlijke 

nieuwsgierigheid van kinderen.  

Hier wordt in alle groepen aandacht aan besteed. 

Daarnaast wordt aan een onderwerp meer betekenis gegeven als het gekoppeld 

wordt aan zaken in het echte leven en de belevingswereld van kinderen. Hieruit 

komt de ontwikkeling voort om wereldoriëntatie thematisch aan te bieden en 

leerlingen daarbij zelf onderzoeksvragen te laten formuleren. Deze ontwikkeling 

is gestart in de groepen 6-8 en zal in de komende jaren ook in de middenbouw 

uitgewerkt worden.  

Het onderwijs in de kleutergroepen is de afgelopen jaren ook veel betekenisvoller 

geworden en daarnaast doelgerichter; aansluiten bij de interesses van een kind, 

afstemmen op wat het nodig heeft en daarnaast de doelen die je met de 

kinderen wilt behalen scherp voor ogen houden. 

Wat deze ontwikkeling eigenlijk laat zien is dat methodes niet meer leidend zijn 

maar dat de leerkracht weer meer de ontwerper van het onderwijs wordt. 

Leerkrachten sluiten aan bij wat kinderen nodig hebben om de doelen te 

bereiken. Daarvoor gebruiken ze lessen uit de methode, maar kunnen ook zelf 

lessen ontwerpen of putten uit andere bronnen.  

 

 

 

 

 

Gedifferentieerd onderwijs 

Gedifferentieerd onderwijs geven we vorm door te werken met verschillende 

groepen leerlingen op verschillende niveaus en aan verschillende doelen. Daar 

hebben we veel ervaring mee opgedaan en merken dat het werken met clusters 

ook belemmerend kan werken. De leerkracht is de eigenaar van dit proces en zal 

vanuit een basisclustering door gesprekken te voeren met de leerling, te 

observeren en af te stemmen een aanbod creëren dat de leerling uitdaagt om de 

samen opgestelde doelen te halen. Ook hierin speelt het gesprek met de leerling, 

over wat hij wil bereiken en wat hij daarvoor nodig heeft, een cruciale rol.  

Kinderen die betrokken worden bij de te bereiken doelen en op hun 

niveau worden uitgedaagd, zijn meer gemotiveerd en presteren 

beter. 

Betekenisvol en boeiend onderwijs zorgt voor betrokkenheid bij 

kinderen en draagt bij aan betere leerresultaten. 
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In de groepen 3-8 wordt ook met leerlingen gesproken over welke doelen zij zelf 

zouden willen halen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een doelenboekje dat 

door één van onze leerkrachten is ontwikkeld. Afhankelijk van wat kinderen 

nodig hebben en aankunnen worden hier onderdelen uit gebruikt. Je merkt dat 

kinderen hierdoor meer geactiveerd worden om hun doelen te halen. 

  

 

 

 

 

Leren van en met elkaar 

Door het inzetten van coöperatieve werkvormen in alle groepen raken kinderen 

vertrouwd met samenwerken.  

In een steeds meer gedigitaliseerde samenleving, waarin contacten via sociale 

media verlopen kiezen wij er op de Lichtboei bewust voor de sociale 

intermenselijke contacten de basis van ons samenleven  en leren te laten zijn.  

Door samen na te denken, te discussiëren, te luisteren naar elkaar, zaken uit te 

proberen, te vergelijken, te evalueren kom je tot rijke leermomenten, niet alleen 

voor het cognitieve leren maar ook voor leren voor het leven.  

Cognitief en sociaal 

Deze begrippen staan voor de brede ontwikkeling van kinderen, maar zijn in 

deze missie wat smal geformuleerd. Dit heeft te maken met het feit dat we ons 

de afgelopen jaren gefocust hebben op de basisvakken om de opbrengsten op 

niveau te krijgen.  Nu dat laatste is gelukt, is er ruimte om de horizon te 

verbreden. Als we naar kinderen kijken zien we unieke mensen met eigen 

kwaliteiten en leerpunten. Door kinderen te helpen ontdekken waar ze goed in 

zijn en mogelijkheden te bieden om dat verder te ontwikkelen of in te zetten om 

ook op een ander vlak iets te leren, werk je aan die brede ontwikkeling. 

Komende jaren zullen we ook meer gaan inzetten op de creatieve ontwikkeling 

van kinderen. De verschillende ontwikkelingsgebieden zullen waar mogelijk 

geïntegreerd in verschillende vakgebieden worden gestimuleerd.  

Doorlopende leerlijn van 2-12 jaar 

Op de Lichtboei wordt op dit moment al nauw samengewerkt met PSZ Dikkertje 

Dap en PSZ Tinkelbel. Inhoudelijk hebben we al veel afspraken gemaakt en 

werken we aan het optimaliseren van een kwalitatieve doorgaande lijn voor 

kinderen vanaf 2 jaar. In de praktijk weten peuterleidsters en 

kleuterleerkrachten elkaar te vinden en geven samen vorm aan de inhoud van de 

thema’s en zorgen voor een goede overdracht en soepele overgang als kinderen 

4 jaar worden. Het plan van aanpak waarin deze samenwerking wordt 

beschreven is in ontwikkeling. 

Samenwerken vraagt sociaal gedrag, een waarde waarvan wij 

geloven dat die de basis vormt voor het samenleven van mensen. 
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Toekomst 

Bij de start van schooljaar 2015-2016 zullen we als team aandacht besteden aan 

onze missie en hem herformuleren.  Ook zal de daaronder liggende visie weer 

worden aangescherpt. In de school is op dit moment een duidelijke koers te zien 

waarin de bovenstaande elementen zichtbaar zijn. Wat we er aan toe zullen 

voegen is het partnerschap met ouders en de rol van ICT in ons onderwijs. Dit 

zijn zaken waar we al langer over spreken en waar we nu werk van gaan maken. 

Dit zijn ook belangrijke items in het strategisch beleidsplan van de stichting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de Lichtboei maken kinderen een goede start door nauwe 

samenwerking met PSZ Dikkertje Dap. Zo kan snel worden afgestemd 

op wat kinderen nodig hebben. 
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Hoofdstuk 5 Ambities 
In dit hoofdstuk beschrijven we onze ambities om ze in hoofdstuk 6 concreet te 

formuleren met indicatoren en acties. Daar zullen we ze categoriseren op basis 

van de onderdelen die ook in het jaarplan worden gebruikt.  

 

Hoe ziet het onderwijs op de Lichtboei er over vier jaar uit? 

Deze titel geeft de mogelijkheid om te dromen over wat we over vier jaar willen 

bereiken. Daarnaast zijn er facetten van die droom al zichtbaar in de school en 

kunnen verder ontwikkeld worden.  

We beseffen dat niet alles maakbaar is en dat we niet op alle factoren die 

meespelen in onze ontwikkeling even veel invloed hebben. Wel weten we dat 

wanneer we een doel voor ogen hebben het helpt om daar ook voor te gaan, ook 

al is de weg nog niet helemaal uitgestippeld. Hierin is de parallel met de 

motivatie van leerlingen om te leren duidelijk zichtbaar, dat geldt net zo goed 

voor ons als team. 

Algemeen beeld 

Over vier jaar zijn we een school met minstens acht groepen, waarin de 

doorgaande lijn met de voorschoolse periode sterk naar voren komt. In 

twee gebouwen wordt nauw samengewerkt met kinderopvangorganisatie 

Dikkertje Dap. Hoe de verdeling van de groepen over de gebouwen zal zijn moet 

in de loop van de jaren groeien. Vooralsnog gaan we er vanuit dat er in het 

gebouw van Dikkertje Dap twee bovenbouwgroepen gehuisvest zijn. In het 

schoolgebouw aan de Luitstraat zitten de andere zes groepen en een PSZ groep 

van Dikkertje Dap. Daarnaast bevindt zich in dit gebouw een bibliotheek annex 

ouderlokaal.  

 

Leerkrachten uit de onderbouw en peuterleidsters bereiden samen thema’s voor 

en stemmen hun aanbod op elkaar af. Ouders worden hierbij betrokken en zijn 

op de hoogte van de doelen waaraan gewerkt wordt. De plek van ouders in de 

school verandert in de richting van partnerschap. Belangrijke pijlers hierin zijn 

wederzijds respect en de gelijkwaardigheid van ouders en leerkrachten, met 

ieder hun eigen expertise. Uitgaande van de kenmerken van ouderbetrokkenheid 

3.0 is er in de school meer wederzijds contact met ouders, wat het leren van de 

kinderen ten goede komt. Samen met de stichting Actief Ouderschap en de MR 

pakken we deze ontwikkeling op in schooljaar 2015-2016. 

 

In de dagelijkse praktijk van ons onderwijs wordt er afgestemd op wat 

leerlingen nodig hebben. Hiermee doelen we niet alleen op differentiatie 

binnen bepaalde vakken wat betreft lesstof, maar ook op leerstijl, 

instructiebehoefte, talenten etc. De drie belangrijkste behoeften die centraal 

staan in het motiveren van kinderen en volwassenen om te leren: behoefte aan 

autonomie, competentie en verbinding, liggen ten grondslag aan de keuzes die 

leerkrachten maken om hun onderwijs vorm te geven. Leerlingen worden 
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meegenomen in het maken van keuzes en raken geactiveerd. Ze worden mede 

eigenaar van hun eigen leerproces, hiermee zal de motivatie groeien. 

Leerkrachten zijn zelf de regisseur van het onderwijs aan hun groep. Zij hebben 

goed in beeld waar hun groep staat en wat de groep nodig heeft. Daarnaast kent 

de leerkracht zichzelf als professional en is in staat d.m.v. reflectie zelf zijn eigen 

professionalisering vorm te geven. “Wat heb ik nodig om als leerkracht het beste 

onderwijs voor deze leerlingen te verzorgen?” Ook is de onderlinge 

samenwerking als team van groot belang. Het kennen van elkaar, het elkaar 

willen ondersteunen, gebruik maken van elkaars expertise, samenwerken en de 

reflectieve dialoog aangaan versterkt de werking van de lerende organisatie.  

 

De rol van de leerling wordt verder ontwikkeld. Zoals hierboven genoemd wordt 

hij meer eigenaar van zijn eigen leerproces. Daarnaast willen we in de 

schoolorganisatie ook meer ruimte creëren voor inbreng van de leerlingen. 

Hiertoe wordt vanaf schooljaar 2015-2016 een leerlingenraad ingericht. We zijn 

op zoek naar goede voorbeelden en willen dit verder samen met de leerlingen 

ontwikkelen.  

 

Op veel van bovengenoemde terreinen zijn we al goed op weg. In de komende 

vier jaar zullen we deze ontwikkelingen doorzetten en waar nodig aanscherpen. 

De belangrijkste rol van de interne begeleiders is het coachen van leerkrachten 

in dit proces en samen met de directeur de samenhang in de gaten houden. De 

directeur zal de focus aanbrengen, zorgen dat die helder blijft en het team 

faciliteren en ondersteunen.  

 

WO  

Als we de school over vier jaar binnen komen zien we leerlingen in groepjes en 

soms individueel bezig rond een thema op 

gebied van WO, we horen ze samen praten 

over wat ze al weten, wat ze zouden willen 

weten, hoe ze dat kunnen doen, wat ze daar 

voor nodig hebben etc. Samen maken ze een 

plan waarin ze hun 

onderzoeksvragen/leervragen formuleren en 

een plan maken hoe ze daarmee aan de slag 

willen. Er vindt binnen dit proces een 

transfer plaats van wat er is geleerd in 

andere vakgebieden zoals taal, spelling en 

begrijpend lezen. Een mogelijke 

vervolgstap is dat deze vakgebieden of 

onderdelen daar uit geïntegreerd 

worden aangeboden.  

Kinderen benutten binnen de samenwerking 

hun talenten en zullen dus ook een 

verschillende inbreng hebben. Naast een 
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presentatie over de inhoud wordt ook het proces geëvalueerd.   

De leerkracht heeft in dit proces een coachende rol, stelt vragen om de kinderen 

een stap verder te helpen, geeft tips en biedt waar nodig gerichte ondersteuning 

of stuurt. De leerkracht heeft scherp in beeld aan welke doelen er gewerkt wordt 

en bespreekt die ook met de leerlingen. De leerkracht organiseert het onderwijs 

zo dat het ruimte laat voor eigen initiatief van leerlingen en verschillen tussen 

leerlingen. De evaluatie van zowel proces als inhoud heeft een belangrijke plaats 

in het onderwijs.    

Binnen ons onderwijs wordt aandacht besteed aan vaardigheden die passen bij 

het onderwijs in de 21ste eeuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekenen 

Op gebied van rekenen zien we verschillende verwerkingsvormen die leerlingen 

zelf mogen kiezen na de instructie van de leerkracht. Leerlingen geven zelf aan 

wanneer zij extra instructie nodig hebben.  

In de instructie van de leerkracht wordt duidelijk gebruik gemaakt van de kennis 

van rekendidactiek. Leerkrachten stemmen het niveau van de instructie af op het 

handelingsniveau van de leerlingen, maken gebruik van het hoofdlijnenmodel en 

kennen de leerlijnen en doelen zodat ze weten wat kinderen moeten kunnen 

voordat ze een volgende stap kunnen maken. Zij stemmen ook hun aanbod en 

de lestijd af op wat leerlingen nodig hebben. Leerkrachten voeren regelmatig 

diagnostische gesprekken met leerlingen om duidelijk te krijgen wat de leerling 

nodig heeft. 
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In de school is een rijke leeromgeving gecreëerd. Zowel in de groepen als 

daarbuiten is zichtbaar aan welke doelen wordt gewerkt en worden kinderen 

uitgedaagd om te leren. In alle groepen zijn rekenmuren ingericht en zijn 

verschillende materialen voorhanden om doelen te bereiken. Leerlingen mogen 

hier eigen keuzes in maken.  

Op de gangen of in de groepen zijn rekenhoeken ingericht waarin betekenisvolle 

activiteiten rondom rekenen kunnen worden gedaan.  

In het kader van Passend Onderwijs heeft de Lichtboei de expertise in 

huis om ook kinderen met ernstige reken en wiskundeproblemen een 

passend aanbod te bieden. Waar nodig zullen we op dat gebied 

arrangementen ontwikkelen. 

 

 

Cultuureducatie 

Met het schrijven van het cultuurbeleidsplan in 2014/2015, is de basis gelegd om 

cultuureducatie in de komende jaren een belangrijke plek in ons onderwijs 

aanbod te geven. De cultuur coördinator die het beleidsplan in overleg met de 

directeur geschreven heeft zal hier 

een belangrijke coördinerende en 

stimulerende rol in spelen. Als we 

kinderen de mogelijkheid 

willen geven hun talenten te 

ontdekken en zich breed te 

ontwikkelen zijn de creatieve 

vakken onmisbaar. Het is mooi 

als deze vakken geïntegreerd 

aangeboden kunnen worden. 

Hierbij valt te denken aan 

thematisch onderwijs waarbij 

creatieve vakken ter 
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ondersteuning, ter verdieping  of verrijking, als tastbaar makend, of als 

afwisselende verwerkingsvorm gebruikt kunnen worden. In het cultuurplan 

komen alle onderdelen die vallen onder cultuureducatie aan bod. 

  

Lezen 

Lezen is leuk! Dat willen we voor alle kinderen waar laten worden. In 

samenwerking met de bibliotheek zorgen we voor een gevarieerde collectie 

boeken. Belangrijk dat het aanbod ook op verschillende leesniveaus gevarieerd 

is.  

Wat we in de klassen zien is dat kinderen en leerkrachten enthousiast praten 

over boeken, dat kinderen graag lezen, dat de leerkracht voorleest en dat er op 

verschillende manieren boeken gepromoot worden. Ook worden er creatieve 

verwerkingsvormen ingezet om te werken over boeken. Hier is mogelijk een 

koppeling te maken tussen taal en creatieve vakken.  

Boeken en verhalen worden gebruikt om het begrijpend lezen te stimuleren, 

strategieën worden aangeleerd door 

te modellen door leerkracht en 

kinderen. Om het technisch lezen te 

bevorderen worden kinderen 

betrokken bij het bepalen van de 

doelen en wordt dit ook met hen 

geëvalueerd.  

Wanneer kinderen plezier beleven 

aan het lezen van boeken zal dit 

ook een positieve bijdrage leveren 

aan de resultaten op gebied van 

technisch lezen.                                                   

 

 

ICT 

In de komende vier jaar zullen we onze visie op 

ICT in ons onderwijs ontwikkelen en uitwerken in 

de praktijk. Met het wegvallen van onze ICT-

coördinator, moeten we daarin weer een nieuwe 

weg zoeken.  De komende jaren willen we dat 

proces de ruimte geven en waar nodig expertise 

van buitenaf naar binnen halen. Dat ICT 

ongekende mogelijkheden biedt is ons 

uitgangspunt. Deze mogelijkheden zullen we onderzoeken en de 

komende tijd gaan 

ontdekken en inzetten, passend bij onze visie. 
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Rapport 

Komend schooljaar zullen we werken met een schoolrapport van Parnassys vanaf 

groep 3. In groep 1/2  is het Pravoo leerlingvolgsysteem het uitgangspunt voor 

het rapport. Gezien de ontwikkelingen in ons onderwijs, de veranderende rol van 

leerling en leerkracht, zullen we daarin ook de rapportage meenemen. Een 

logisch gevolg van meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de leerling is 

het nadenken over de vorm van het rapport. De gedachten gaan in de richting 

van een portfolio. Ook dit is iets dat moet groeien en waarin we ons de komende 

jaren onderzoekend zullen opstellen. 

 

Professionalisering 

In de komende jaren zal de professionalisering op het gebied van rekendidactiek 

doorgaan. Dit doen we d.m.v. scholing en klassenbezoeken. Leerkrachten 

formuleren hierin hun eigen leervragen. De nadruk zal hier liggen op het 

activeren van leerlingen en eigenaarschap. Ook in de comaker vanuit de PABO 

zullen studenten aan de gang gaan met een onderzoeksvraag gericht op de 

activering van leerlingen.  

Als team bekwamen we ons in het doen van zelfevaluatie op verschillende 

vakgebieden om ons onderwijs kwalitatief te blijven verbeteren. We doen dit 

door daarvoor teams op te richten en expertise bij andere scholen en binnen de 

stichting te zoeken. Door literatuur te gebruiken bij het praktisch doen van 

onderzoek en daarbij de PCDA-cyclus te doorlopen, worden we hier steeds beter 

in en zal dat effect hebben op de kwaliteit van ons onderwijs. Ook het 

eigenaarschap van de leerkrachten groeit hierdoor. Ook de kennis van 

leerkrachten die een master doen kan hier een belangrijke rol in spelen. 
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Hoofdstuk 6  Uitwerking doelen en ambities 
In dit hoofdstuk worden  de hoofdlijnen die in de voorgaande hoofdstukken zijn 

beschreven weggezet als ambities voor de komende vier jaar. Waar mogelijk 

worden tijdspad, indicatoren die verwachte resultaten in beeld brengen 

opgenomen. Sommige zaken zijn moeilijk te plannen voor vier jaar. Jaarlijks 

zullen deze ambities meegenomen worden in het jaarplan en daarbij worden 

doelen afgestemd op wat er op dat moment nodig is, zodat het een mooi cyclisch 

proces is. De rode kopjes geven de onderdelen van het jaarplan weer. 

 

Onderwijs en Kwaliteit- Primaire proces 

Ambitie:  Over vier jaar is de HGW-cyclus volledig betekenisvol ingebed in ons 

onderwijs en zijn de formulieren die we gebruiken effectief, doeltreffend en 
compact   

Doel: Goed en beredeneerd onderwijs, afgestemd op alle kinderen. Dit is ook 

een doel van Passend  
onderwijs.  

Acties/activiteiten tijdpad eigenaar 

a. Aanscherpen invullen 

GOZ en plan van aanpak 
vier keer per jaar (zie 

plan proces groepsplan 
etc.) 

Evalueren en bijstellen. 
b. In leerteams transfer 
maken naar 

technisch/begrijpend 
lezen en spelling  

 

a. Jaarlijks vier keer op 

de agenda, gekoppeld 
aan datagestuurde 

leerteams en in 
groepsbesprekingen 

 
b. Leerteams maken zelf 
een planning en 

besteden hier minimaal 
twee keer in het jaar 

aandacht aan 

Team olv IB en dir 

 
 

 
 

leerteams  

Borging: a. Door keuze van loslaten van groepsplan in de oude vorm, 
betrokkenheid van leerkrachten, IB en dir.in dit proces, de lerende cultuur in de 

school en het wegzetten op de jaarplanning zal dit proces door gaan. Iber 
controleert dit proces. 

Indicator/resultaat:  
a. De cyclus en de te gebruiken formulieren zijn duidelijk (en vastgelegd) en 

worden door alle leerkrachten gebruikt omdat ze bijdragen aan het afstemmen 
op alle leerlingen en daarmee op goed en passend onderwijs. Leerkrachten 

kunnen de cyclus uitleggen en daarbij ook wat deze bijdraagt aan de kwaliteit 
van het onderwijs.  

b. Ook voor technisch/begrijpend lezen en spelling is de cyclus helder en is er 
een keuze gemaakt in de formulieren die daarbij gebruikt worden omdat ze 
ondersteunend zijn voor de dagelijkse praktijk. 
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Ambitie: Over vier jaar is de Lichtboei expert op rekengebied en kunnen we ook 
voor leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie een passend aanbod 

verzorgen. 

Aanleiding: In het kader van Passend onderwijs hebben we in de wijk 
afgesproken dat we ons specialiseren op verschillende gebieden om zo een 

dekkend aanbod te creëren.   

Acties/activiteiten tijdpad eigenaar 

a. Voortzetten van de 
rekentraining  en daaraan 

gekoppeld 2 
klassenbezoeken IB. 

Aandacht voor de rijke 
leeromgeving. 
 

b. Vormgeven zelfevaluatie 
rekenen door stuurgroep 

 
 
c. Leerkrachten geven zelf 

aan wat zij nodig hebben 
om dit doel te bereiken 

 
 
d. Rekenbeleid wordt 

geschreven   
 

e. 
Schoolondersteuningsprofiel 

wordt aangepast en op de 
website geplaatst(jaarlijkse 
update) 

 
f. Ouders worden betrokken 

bij de rekendoelen waaraan 
wordt gewerkt 
 

 
 

 
 
g. We gaan als school 

jaarlijks deelnemen aan de 
grote rekendag 

a. Drie dagdelen in 
schooljaar 2015-2016 ; 

als onderhoud in de 
jaren daarna telkens 

twee dagdelen 
 
 

b. Plan is klaar voor de 
zomervakantie 2015 en 

wordt besproken met 
stuurgroep 
c. In gesprek met IB na 

klassenbezoek komt dit 
aan bod/ mogelijk ook 

in doelstellingengesprek 
 
d. Start in schooljaar 

2014-2015, af eind 
schooljaar 2015-2016 

e. Eind schooljaar 2014-
2015 op studiedag 9 

juni 
 
 

 
f. Op een studiedag(in 

overleg met actief 
ouderschap en de MR) 
wordt hier vorm aan 

gegeven(afhankelijk van 
overleg actief 

ouderschap) 
 
g. Jaarlijks op de 

jaarplanning 
23 maart 2016 

a. IB, stuurgroep 
rekenen, leerkrachten 

en directie 
 

 
 
 

b. Dir. schrijft plan in 
overleg met stuurgroep 

en IB 
 
c. Leerkrachten 

persoonlijk, IB en dir  
 

 
 
d. IB in samenwerking 

met dir en stuurgroep 
rekenen 

 
e. Dir. in samenwerking 

met IB 
 
 

 
f. Dir. in samenwerking 

met stuurgroep 
 
 

 
 

 
 
g. 

Rekenstuurgroep/team 

Borging:  

Net als in schooljaar 2014-2015 ligt de focus in 2015-2016 op rekenen. We 
hebben gemerkt dat dat zorgt voor borging. IB en dir. werken nauw samen en 

zorgen ervoor dat trainingen en klassenbezoeken goed zijn weggezet  in de 
jaarplanning. Doordat er goed wordt afgestemd en gedifferentieerd is elke 
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leerkracht betrokken. Dit zorgt er voor dat deze ontwikkeling wordt voortgezet. 
Ook komend jaar zal het rekenplan dat we hebben opgesteld richtinggevend zijn 
voor de te zetten stappen. De jaren daarna wordt het onderhouden. 

Vier keer in het jaar staat de stand van zaken op de agenda in het overleg 
tussen IB en dir. Ook op TV. wordt het team gevraagd om input en feedback. Op 

de studiedag planning en evaluatie, op 15-06-2016 is het klaar en wordt het aan 
het team gepresenteerd.  

Indicator/resultaat: 

a. Feedback na klassenbezoek op ontwikkelpunt leerkracht, zet leerkracht in 
beweging tot volgende stap. Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het 
vastleggen hier van en leggen hierover verantwoording af. 

  
b. Stuurgroep en team ziet vooruitgang in de expertise van leerkrachten op het 

gebied van rekenen en formuleren vervolgstappen.  
 
-Er is een rijke leeromgeving gecreëerd. De grote rekendag is een vast onderdeel 

in ons jaaraanbod. 
 

-De resultaten van rekenen zijn in minstens 5 van de 6 groepen(3-8) op het 
niveau van het landelijk gemiddelde en in één groep minimaal op de ondergrens 

van de inspectie. 
 
-Leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie, groeien volgens het 

opgestelde ontwikkelingsperspectief. 
 

-In ons schoolondersteuningsprofiel staat duidelijk omschreven welke zorg wij 
kunnen bieden. Waar nodig zullen we arrangementen samenstellen. 
 

-Binnen de wijk staan wij bekend als de school met expertise op rekengebied. 

 

 

Ambitie: Over vier jaar worden verschillende vakgebieden geïntegreerd 
aangeboden, daarbij is de leerkracht de regisseur 

Doel: Het onderwijs wordt betekenisvoller o.a. door de samenhang die zichtbaar 

wordt, er komt een dieper leerproces op gang (SOLO model uit: “Leren zichtbaar 
maken” van John Hattie) 

Acties/activiteiten tijdpad eigenaar 

a. Binnen de leerteams 
onderzoeken 
leerkrachten welke 

mogelijkheden tot 
integratie er liggen, zij 

proberen zaken uit en 
evalueren die. Dit wordt 
gedeeld in leerteams en 

op TV.  
 

 
 
 

a. In schooljaar 2015-
2016 staat het 2 keer op 
de agenda van de 

leerteams en 2 keer op 
een TV. Voorafgaand 

wordt op de eerste 
studiedag in het 
schooljaar hier aandacht 

aan besteed 
In de volgende 

schooljaren wordt dit een 
vaker terugkerend 
onderwerp 

a. Team 
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Borging: 
Leerkrachten krijgen professionele ruimte en benutten die om samen het 
onderwijs verder te ontwikkelen. Door veel samen te werken in leerteams en 

andere samenwerkingsvormen gaat deze ontwikkeling voort. Leerteams zijn 
verantwoordelijk voor de voortgang van dit proces.  Directie volgt en 

participeert in deze ontwikkelingen en houdt de doorgaande lijn in de gaten.  

Indicator/resultaat : 
-er worden keuzes gemaakt op het gebied van integratie van de vakgebieden 

-De onderzoekende houding van het team wordt zichtbaar 

 

 

Ambitie: Over vier jaar is cultuureducatie een vast onderdeel van ons 
onderwijsaanbod 

Doel: Ruimte geven aan de brede talentontwikkeling van kinderen 

Acties/activiteiten tijdpad eigenaar 

a. Presentatie beleidsplan 
cultuur educatie en 
aandacht voor planning 

in het nieuwe schooljaar 
b. Momenten inplannen 

voor schoolbrede 
presentatie door 

leerlingen uit alle 
groepen 
c. evaluatie beleidsplan  

a. Studiedag 9 juni 2015 
 
 

 
b. Vanaf schooljaar 

2015-2016 
 

 
c. 15 juni 2016 

Cultuur coördinator in 
samenwerking met dir. 

Borging: Cultuur coördinator wordt gefaciliteerd om team te ondersteunen en 

te stimuleren. Schoolbrede presentaties zijn ingepland in de jaarplanning. In de 
interne info wordt regelmatig aandacht besteed aan cultuureducatie. Teamuitje 

2015-2016 krijgt een bij dit thema passende invulling. 

Indicator/resultaat: 
-Het aanbod is gevarieerd 

-Cultuureducatie heeft een vaste plek in het rooster 

 

 

Ambitie: Over vier jaar heeft onze visie op ICT in het onderwijs een duidelijk 
gezicht gekregen in de dagelijkse praktijk en is er een meerjarenplan op de 

benodigde middelen geschreven 

Doel: Weten wat we willen met ICT, weten wat we zelf nodig hebben om de 
doelen te bereiken 

Acties/activiteiten tijdpad eigenaar 

a. Startgesprek met een 

adviseur van APS 
plannen 

b. Gesprek met 
teamleden die hebben 

aangegeven een rol op 
zich te willen nemen op 
gebied van ICT 

a. Mei/juni 2015 

 
b. Mei/juni 2015 

 
 

 
c. Studiedag laatste week 
zomervakantie 2015 

a. Dir. 

 
b. Dir. 

 
 

 
c. Dir. in overleg ICT 
groep 
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c. Gesprek voeren over 
onze visie en de plek van 
ICT hierin 

d. Met ICT groep een 
stappenplan maken voor 

de komende twee 
schooljaren, op grond 

van gesprek bij c. Wat is 
nodig om onze ambitie te 
bereiken?  

 
 
 

d. Augustus/september 
2015 

 
d. Dir. en ICT groep 

Borging: Door deze ontwikkeling met meer mensen in te zetten zorg je voor 

een stukje borging.  Na punt d. het stappenplan ook wegzetten in de tijd. 
ICT staat 4 keer per jaar op de agenda van TV of leerteam. 

Indicator/resultaat : 

-De visie ligt er en wordt uitgevoerd.  
 Randvoorwaarden die terug moeten komen in de visie:  

-ICT is een ondersteunend middel in alle groepen  
-Leerkrachten voelen zich competent om ICT in te zetten in hun lessen, hebben 
daar op hun eigen niveau stappen in gezet 

-De middelen passen bij de visie en plannen die we hebben 

 

 

Personeelsbeleid 

Ambitie: Teamleden zijn eigenaar van hun eigen professionalisering en leggen 
daar op een zelfgekozen manier verantwoording over af. Zij maken gebruik van 

het professionaliseringsbudget. 

Doel: Over 4 jaar is 80% van de leerkrachten vakbekwaam.  

Acties/activiteiten tijdpad eigenaar 

a. In het kader van de 
nieuwe cao en het 

lerarenregister wordt 
besproken dat teamleden 

verantwoording afleggen 
over hun 
professionalisering 

 
b. Er vinden 

doelstellingengesprekken 
plaats bij de start van 
het schooljaar 

 
c. POP en 

professionalisering 
worden gekoppeld en 

leerkrachten kiezen voor 
een vorm om hier 
verantwoording over af 

te leggen, aandacht voor 
moment en met wie 

a. Mei 2015 
 

 
 

 
 
 

b. Vooraankondiging in 
interne info van 22 mei, 

ivm komende inschrijving 
Prisma academie 
 

c. Aandacht voor op 
startvergadering. Daarna 

halverwege het 
schooljaar(jan) op de 

agenda van een TV 

PMR en dir. 
 

 
 

 
 
 

b. team en dir.  
 

 
 
 

c. inhoud team, planning 
dir. 
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Borging: Eén en ander wordt vastgelegd in het invoeringsplan van het 
overlegmodel. Doelstellingengesprekken zijn ingepland in de eerste twee weken 
van september.  

Indicator/resultaat: Teamleden maken een optimale ontwikkeling door en 
tonen dat aan op zelfgekozen wijze. 
In 2017 zijn alle leerkrachten geregistreerd in het lerarenregister. 

 

 

Ambitie: Over vier jaar heeft het doen van onderzoek op gebied van onze eigen 
onderwijspraktijk een vaste plek in de HGW-cyclus gekregen 

Doel:  

-Team leert planmatig de eigen praktijk onderzoeken, om gebaseerd op 
uitkomsten van onderzoek, beargumenteerde keuzes te maken .  
-Team leert wanneer onderzoek nodig is en wat het nut er van is.  

Acties/activiteiten tijdpad eigenaar 

a. We gaan als team in 
gesprek over de vraag 
wat er nodig is om hier 

stappen in te zetten.  
 

TV 18 mei Team en dir. voor de 
planning 

Borging: wordt vastgelegd na verkennende gesprekken.  

In de gesprekkencyclus wordt dit een vast item in de verschillende gesprekken. 
Dit wordt in het eerste jaar gekoppeld aan rekenen, meegenomen in 

zelfevaluatie. 

Indicator/resultaat: 
In overleg wordt besloten wanneer er onderzoek gedaan wordt en hoe. De 

resultaten van het onderwijs groeien mee naarmate we het doen van onderzoek 
verder ontwikkelen. 

 

 

Identiteit 

Ambitie: Gesprek over identiteit blijft  gevoerd worden in een veranderende 
samenleving 

Doel: Alle teamleden zijn identiteitsdragers, ouders weten waar zij voor kiezen 

Acties/activiteiten tijdpad eigenaar 

a. Als team nemen we 
het gesprek over 

identiteit mee op de 
studiedag over visie 
-Hierin is ook aandacht 

voor het beleidsstuk dat 
we  

hierover hebben 
geschreven./Hoe 
verhoudt dit zich tot 

passend onderwijs? 

a.Laatste week 
zomervakantie 

Team, dir. planning 

b. jaarlijks gaan we met b. -Koffie ochtend in Dir.(team ) 
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ouders  in gesprek over 
identiteit 

december 
-Oudercafé in april 

Borging: Door met elkaar vieringen te organiseren, het gesprek over identiteit 

op verschillende momenten te voeren is het een terugkerend onderwerp. Ook in 
kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders, in sollicitatiegesprekken en in de 
gesprekkencyclus is het een vast onderdeel. 

Indicator/resultaat: Onze identiteit is helder. Dat blijkt uit gesprekken met 
leerkrachten en ouders. 

 

                                                 

 

Organisatie en middelen 

 

 

Communicatie en Educatief Partnerschap 

Ambitie: Educatief partnerschap met ouders is een feit 

Doel: Vanuit visie op partnerschap met ouders hier invulling aan geven  

Acties/activiteiten tijdpad eigenaar 

a. Een verkennend 
gesprek voeren met de 

stichting Actief 
Ouderschap(eventueel 

samen met MR), samen 

a. Mei/juni 2015 
 

 
 

 

Dir. 
 

 
 

 

Ambitie: Over vier jaar is de organisatiestructuur in evenwicht, passend bij de 
grote van de school 

Doel: Met het krimpen van de school verdwijnen er ambulante uren. Voor de 

balans in verdeling van taken en verantwoordelijkheden is het belangrijk op 
zoek te gaan naar wat goed is voor de school. Directeur heeft behoefte aan 

sparringpartners. 

Acties/activiteiten tijdpad eigenaar 

a. Gesprek (P)MR-team 
b. Afspraken vastleggen 

c. Twee keer per jaar 
evalueren 

a. Juni 2015 
b. Na juni 2015 

c. Januari en juni 
jaarlijks in TV en met 

desbetreffende mensen. 
Ook terugkoppelen in de 
MR 

a. Team en dir. voor de 
planning 

b. Dir. in overleg met 
team 

c. Dir. /PMR 

Borging: Door twee keer per jaar een evaluatiemoment in te plannen en door 
zaken vast te leggen wordt dit proces enigszins geborgd. Doordat dit ook te 
maken heeft met persoonlijke wens van directie zal dit van haar uit ook 

regelmatig ingebracht worden.  

Indicator/resultaat: 
Er is een goed werkbare situatie voor alle teamleden, waarin de balans tussen 

taken en verantwoordelijkheden helder is. Team en ouders zijn hier tevreden 
over. 
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stappen uitzetten. 
Daarbij kijken wat 
haalbaar is binnen de 

beschikbare tijd. 
b. Eerste stappen 

koppelen aan het 
rekenonderwijs, 

afspraken maken, daarna 
uitbouwen naar andere 
vakgebieden 

 
 
b. Op eerste TV aug. 

2015 

 
 
Ib en rekenstuurgroep 

Borging: Stappenplan en daarmee plannen van acties gedurende de jaren, inzet 

van externe experts 

Indicator/resultaat: Resultaten van leerlingen verbeteren zichtbaar 80% van de 
ouders en leerkrachten zijn tevreden over de samenwerking. Dit wordt gemeten 

met een door het bestuur gekozen tevredenheidsonderzoek  

 

 

Ambitie: De Lichtboei staat goed op de kaart 

Doel: Mensen in de buurt kennen de Lichtboei en weten wat wij te bieden 

hebben, ouders van de Lichtboei willen ambassadeur zijn voor onze school  

Acties/activiteiten tijdpad eigenaar 

-Flyeren, twitteren, 
facebook, 

Leerlingen zelf laten 
meedenken(leerlingenraad), 
-Actie goed doel in de wijk  

-Open Dag 

 MR en dir 

Borging: drie keer per jaar staat dit op de agenda in de MR 

Indicator/resultaat: Het leerlingenaantal is stabiel 

 

Ontwikkelingen samen opleiden, doorgaande lijn VVE 

Opleiden in de school 

Op dit moment is het lastig om een ambitie te formuleren als het gaat om 

opleiden in de school. Als Lichtboei willen we graag een bijdrage leveren aan het 

opleiden van toekomstige collega’s in samenwerking met de PABO. Ook willen we 

graag leren van de nieuwe inzichten die studenten meebrengen. Het mooiste is 

als de studenten als collega’s participeren in de lerende organisatie die de 

Lichtboei is. Afgelopen jaar was het aantal studenten dat stage liep op onze 

school beperkt, het aantal studenten loopt terug. Dit laatste geldt ook voor het 

komende schooljaar. Graag zouden we de onderzoeksvraag die we mee willen 

geven aan de PABO weer willen richten op rekenen en dit jaar dan gericht op het 

activeren van leerlingen. Dit is een item waar wij als team de komende jaren ook 

mee aan de slag gaan. De onderzoeksvraag richt zich op de actieve 

betrokkenheid van leerlingen en zal samen met onze externe ICO worden 

vormgegeven.  
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Ambitie: Doorgaande lijn VVE staat stevig in de organisatie 

Doel: Doorstroom van PSZ naar kleutergroepen verloopt soepel, dit komt de 
ontwikkeling van de kinderen ten goede. 

Acties/activiteiten tijdpad eigenaar 

a. Investeren in elkaar 
beter leren kennen 
(breder dan alleen 

kleuterbouw-PSZ) 
b. Gezamenlijke scholing 

Piramide  
c. Verder schrijven van 
het   plan van aanpak 

a. In schooljaar 2015-
2016 afspraken maken 
voor een gezamenlijk 

teammoment 
b. gaat door in 2015-

2016 
c. Afspreken met    
leidinggevende Dikkertje   

Dap (augustus 2015) 

a. Dir. start, daarna team 
OB 
 

 
b. Leerkrachten 

onderbouw 
c. 
Directie(leidinggevende 

Dikkertje Dap) in overleg 
met leerkrachten 

kleutergroepen 

Borging: Evaluatie, met plan van aanpak als onderlegger. 

Indicator/resultaat: 
Team is tevreden over de samenwerking. Ouders zijn tevreden over de 

samenwerking. Minimaal 50% van de kinderen stroomt door naar de Lichtboei.  
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Nawoord 
Het schrijven van dit schoolplan is een mooi proces geweest. Team en MR 

hebben tijd gestoken in het kritisch lezen van de stukken en deze voorzien van 

feedback en toonden daarin grote betrokkenheid. De mooiste feedback kwam 

van een collega die opmerkte dat de Lichtboei echt zichtbaar wordt in dit 

schoolplan en dat het energie geeft. Ook de opmerking dat het richting geeft 

voor de toekomst en nieuwe uitdagingen biedt  geeft aan dat we ons doel bereikt 

hebben: Een levend document dat richting geeft aan de ontwikkelingen op de 

Lichtboei. 
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Bijlage en verwijzingen 
 

In dit schoolplan wordt naar de volgende documenten verwezen: 

-Strategisch Beleidsplan Stichting Prisma 

-Schoolgids 

-Schoolondersteuningsprofiel 

-Plan van aanpak samenwerking Dikkertje Dap (in ontwikkeling) 
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Bijlage 1 Organogram van de Lichtboei 2015-2019 
 

 

 
 

 

 

in lijn

coachend , begeleidend 

de lerende organisatie, met elkaar in verbinding in alle richtingen

leerteamleider ob/bb

leerkrachten groep 1/8

directeur

intern begeleiders

OOP(administratief 
medewerkster en 

concierge)


