Inhoud
INLEIDING ............................................................................................................ 3
ONZE SCHOOL EN HAAR OMGEVING ........................................................................ 4
Schoolomschrijving ............................................................................................. 4
Schoolomgeving ................................................................................................. 5
UITGANGSPUNTEN EN AMBITIES SCHOOLBESTUUR ................................................... 6
ONS SCHOOLCONCEPT ........................................................................................... 7
Missie en visie .................................................................................................... 7
Onderwijskundig beleid ....................................................................................... 9
Veiligheid en pedagogisch klimaat ......................................................................... 9
Ons aanbod ......................................................................................................11
Zicht op ontwikkeling .........................................................................................17
Didactisch handelen ...........................................................................................19
Samenwerken ...................................................................................................21
Onderwijsresultaten ...........................................................................................23
KWALITEITSZORG ................................................................................................24
PERSONEELSBELEID .............................................................................................26
FINANCIEEL BELEID ..............................................................................................28
LANGE TERMIJN ONTWIKKELINGEN - MEERJARENPLAN .............................................30
VERWIJZING NAAR BIJLAGEN ................................................................................33

OBS. De Vlierboom - Schoolplan 2019-2023

2

INLEIDING
Voor u ligt het schoolplan van Openbare basisschool De Vlierboom. Ons schoolplan geeft
de beleids- en schoolontwikkeling voor de periode van 2019-2023 weer. Het
ambitiestatement van Stichting De Haagse Scholen is richtinggevend aan de inhoud van
onze koers en daarmee ons schoolplan.
In dit schoolplan vindt u een korte beschrijving van onze school en haar omgeving. Hierna
zetten we ons schoolconcept uiteen. Waar staan we voor en waar gaan we voor. Dit zal
vooraf gegaan worden door de uitgangspunten en ambities van onze Stichting, De Haagse
Scholen.
Voorts zullen wij inzoomen op ons onderwijskundig beleid. Wat is de inhoud van ons
onderwijs, hoe zorgen wij voor onze leerlingen, wat betekent dit voor ons pedagogisch
klimaat en ons didactisch handelen en welke ambities en doelen hebben we voor de
komende vier jaar en hoe zetten we deze weg in de tijd (meerjarenplanning).
Ons schoolplan is leidend voor onze jaarplannen. Voorafgaand aan elk schooljaar wordt er
een jaarplan opgesteld, waarin onze onderwijskundige doelen en ambities uitgewerkt
worden in concrete acties. Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw vastgesteld
in gesprek met bestuur, team en MR.
In oktober werd door de onderwijsinspectie geconstateerd dat de kwaliteit van het
onderwijs onvoldoende was. We ontvingen de beoordeling ‘zeer-zwak’. Met hulp van de
PO-Raad hebben we een verbeterplan opgesteld. Dit plan “Goed worden, Goed blijven’ is
leidend voor 2018-2019 en 2019/2020 en omvat alle belangrijke punten om te bouwen
aan kwaliteit en deze te borgen. Samen met de PO Raad, het team, de ouders, de
medezeggenschapsraad, de
leerlingraad en de klankbordgroep hebben we
ontwikkelambities geformuleerd. In dit schoolplan leest u hoe wij samen bouwen aan
kwaliteit!
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Onze school is een van de 52 scholen van stichting De Haagse Scholen. De Haagse Scholen
is de stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. De Haagse Scholen
bestaat uit 44 reguliere basisscholen, 3 sbo scholen, 5 (v)so scholen.

Schoolomschrijving
Op 1 oktober 2018 telde onze school 235 leerlingen verdeeld over 10 groepen. Er werken
22 leerkrachten, waarvan 2 fulltime en 20 parttime, er is een IB-er, een onderbouw
coördinator, een bovenbouw coördinator en een directeur. De lestijden zijn: ma-di-do-vrij:
8:30-14:45. Woe: 8:30-12:15 uur.
De leerlingenbevolking is gemengd. De meeste leerlingen komen uit de Vruchtenbuurt,
maar ook uit de wijken eromheen, richting centrum.
Er werken 25 personeelsleden op de Vlierboom waaronder 21 leerkrachten, een IB-er, een
klassenassistente, een conciërge en een directeur. Er zijn 5 leerkrachten die tien jaar of
langer op de Vlierboom werken. Daarnaast zijn afgelopen schooljaar een viertal nieuwe
leerkrachten gestart op de Vlierboom. De overige groep is reeds twee tot tien jaar
werkzaam op de Vlierboom.
In 2018 is een verbetertraject opgestart om de eindresultaten, het didactisch handelen en
de zorgstructuur naar een hoger niveau te krijgen. In 2019 zijn de resultaten van dit
verbetertraject duidelijk zichtbaar en de verwachting is dan ook groot dat deze trend zich
de komende jaren zal voortzetten.
In 2019 is het plusbeleid opgestart door een externe deskundige, daarbij zijn ook 3 klassen
opgericht waarbij kinderen extra worden uitgedaagd. De externe deskundige deelt tevens
haar kennis en kunde omtrent pluskinderen met de leerkrachten van onze school en zij
adviseert bij de aanschaf in materiaal voor extra uitdaging. Vanaf schooljaar 2019-2020
willen wij ook 2 dagen RT realiseren voor de kinderen die extra hulp nodig hebben.
Er is een intensieve samenwerking met 2Samen, zij zijn ook in ons schoolgebouw
gevestigd. Regelmatig is er contact over facilitaire zaken en op school worden momenten
gecreëerd waarbij kinderen van 2Samen kunnen wennen op school. De oudste kinderen
van 2Samen worden ook betrokken bij feesten op de Vlierboom.
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Schoolomgeving
In de directe omgeving van de school bevinden zich meerdere basisscholen. De scholen
hebben ieder een eigen identiteit en karakter waar ouders voor kiezen.
De oorspronkelijke leerlingenbevolking is gemengd. De meeste leerlingen komen uit de
Vruchtenbuurt, maar ook uit de wijken eromheen, richting centrum. In de bijlage een
overzicht van de concurrerende scholen in de omgeving en uit welke postcodegebied onze
leerlingen komen.
Deze wijk kenmerkt zich door een gemengde samenstelling. Ouders kiezen de Vlierboom
om de openbare identiteit, de transparantie van de kwaliteit en leerlingenzorg, de sfeer en
het gemengde karakter. Dit laatste heeft betrekking op de diverse milieus, verschillen in
afkomst en godsdiensten van onze leerlingen. Andere actuele redenen om de Vlierboom te
kiezen zijn het verbeterplan waar de Vlierboom aan werkt, de kleinschaligheid en het
gerenoveerde gebouw.
Dit betekent onder andere dat de school rond de 235 leerlingen blijft; wij hebben niet de
ambitie om veel groter te groeien en veel meer leerlingen aan te nemen. Hiervoor hebben
wij dan ook een leerlingplafond ingesteld waarbij het aantal nieuwe leerlingen, dat op de
Vlierboom instroomt in een jaar, wordt beperkt. De Vlierboom kent een gemêleerde
doelgroep, een diversiteit aan culturen en sociale achtergronden. Wij vinden het belangrijk
dat de ouders en de leerlingen van de doelgroep elkaar ontmoeten en begrijpen. Daarom
leggen wij veel nadruk op het aanleren van sociale vaardigheden, vooral tijdens de
zogenaamde vrije momenten.

Onze ambitie:



Bekendheid en een positief imago in de wijk. Na het verbetertraject opnieuw positioneren
van de school in haar omgeving. De Vlierboom is een school waar we trots op kunnen zijn
en dit dragen we uit naar de wijk en nieuwe ouders. In de komende jaren zullen we meer en
vaker met PR bezig zijn. Hierbij valt te denken aan het uiterlijk van de school, profilering,
folders maken en verspreiden, wijkgerichte activiteiten in schoolshirt, contact met andere
scholen in de buurt etc.
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UITGANGSPUNTEN EN AMBITIES SCHOOLBESTUUR

Waarden van De Haagse Scholen
Strategisch beleid
“Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen”
Onze 3 pijlers:
Pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing.
Professionaliteit in mensen en cultuur.
Verstevigen van de profilering, intern en extern.

Onze beloftes:


Wij kennen ieder kind.



Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.



Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven.



Wij leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen
leerproces.



Wij werken samen met ouders aan een optimale ontwikkeling van hun kinderen.



Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden.
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ONS SCHOOLCONCEPT
Missie en visie
In augustus 2018 is er een nieuwe directeur benoemd. Kort daarna volgde een zeer
kritische inspectierapport. De focus lag vanaf dat moment op het verbeteren van de
onderwijskwaliteit. Het herijken van de missie en visie hebben we bewust uitgesteld. We
vinden het van belang dat de nieuwe missie en visie gevormd wordt vanuit nieuwe
inzichten, kennis en ervaring die wij al team opdoen tijdens het verbetertraject. Het
vernieuwen van de missie en visie zal in het eerste jaar van dit schoolplan een belangrijke
rol innemen. In dit schoolplan leest u daarom de bestaande missie en visie die we passend
hebben gemaakt in relatie tot de ontwikkeling waarin wij ons momenteel bevinden.

De missie van de school:
OBS De Vlierboom wil een veilige leer- en leefgemeenschap zijn voor kinderen, teamleden
en ouders, waar een ieder optimaal kunnen werken aan de eigen ontwikkeling. Wij werken
vanuit algemeen geaccepteerde menselijke waarden, zoals naastenliefde en respect. De
pijlers van de stichting zijn een leidraad voor ons onderwijs en de wijze waarop wij omgaan
met teamleden, leerlingen, ouders en alle anderen die onze school binnenkomen.
De visie van de school:
Hogere opbrengsten:
Wisselende Cito-opbrengsten garandeerden geen constante, goede kwaliteit, vandaar, dat
via een analyse en een verbeterplan acties zijn ingezet om de kwaliteit constant goed te
maken. Zorgen voor een stabiele kwaliteitscyclus en een duurzame ontwikkeling staan
hoog in het vaandel en alle acties binnen de school zullen worden getoetst aan
onderwijsontwikkeling en kwaliteit.
Taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling:
Ons onderwijs besteedt aandacht aan een brede ontwikkeling van kinderen op cognitief,
sociaal-emotioneel, lichamelijk en creatief gebied. Op de Vlierboom ligt de prioriteit bij taal,
rekenen en sociaal-emotionele vorming. Kennis en vaardigheden bij deze gebieden
ondersteunen de voortgang van het leerproces op alle ontwikkelingsgebieden. Hierbij
gebruiken we moderne methoden en hulpmiddelen.
Plusbeleid:
Onze school heeft bij de inhoudelijke aanpak de laatste jaren grote stappen gezet, waar
het gaat om leerlingen, die ondersteuning nodig hebben. Focus moet nu ook komen op
leerlingen, die meer begaafd zijn, om optimale bagage naar het voortgezet onderwijs te
garanderen.
Ouderbetrokkenheid:
Op de Vlierboom wordt er veel aandacht besteed aan de rol van de ouders in en om de
school, er is een actief ouderbetrokkenheidsbeleid. Met dit beleid willen we bereiken dat
de school en ouders zo goed mogelijk samenwerken om het gezamenlijke doel, een goede
toekomst voor de kinderen, te kunnen behalen.
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Eigenaarschap:
De leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces.
Leerlingen zijn intrinsiek gemotiveerd over hun ontwikkeling en weten precies waar ze
goed in zijn, wat nog ontwikkelpunten zijn en waar ze de hulp kunnen halen om verder te
groeien.
Professionalisering:
Om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen blijven geven, is het van belang dat de
leerkrachten zich regelmatig blijven nascholen. Dit gebeurt zowel op individueel niveau als
op teamniveau. Collegiale consultatie is onderdeel van bijscholing.
Sociaal-emotionele ontwikkeling:
Meer leerlingen uit de Vruchtenbuurt bezoeken de Vlierboom: de samenstelling van de
populatie verandert: er zijn grote verschillen tussen de verschillende achtergronden van
gezinnen binnen de school. Voor een positieve schoolbeleving van iedereen is
saamhorigheid via correcte omgangsvormen voor leerlingen, ouders en leerkrachten een
voorwaarde. De methode Kwink speelt daarin een grote rol.
Expressie/ cultuureducatie:
Door de jaren heen ligt de nadruk op de cognitieve vakken en sport, terwijl er duidelijk
behoefte is aan een goed aanbod van handvaardigheid, muziek en cultuureducatie: ouders
geven expressie een hoge prioriteit. Een goede balans van cognitieve vakken, expressie,
cultuur en lichamelijke oefening zal in het belang zijn van alle opbrengsten.
Dit houdt in, dat in het schoolplan rekening gehouden wordt met voortzetting van de
verbeteractiviteiten, borging van de kwaliteit, differentiatie in het aanbod, waaronder
plusbeleid en cultuureducatie, ontwikkeling van sociale vaardigheden van leerlingen en
ouders binnen een harmonieuze context.
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Onderwijskundig beleid
In dit hoofdstuk leest u onze opdracht voor het bieden van goed onderwijs vanuit het
ministerie en daarnaast onze eigen ambities op optimaal aan te sluiten op de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Veiligheid en pedagogisch klimaat
Kinderen komen alleen tot leren wanneer zij zich veilig voelen. Sociale veiligheid is dan
ook een belangrijk speerpunt binnen De Haagse scholen en op De Vlierboom.

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

In het inspectierapport van oktober 2018 werd het welbevinden en de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen als voldoende aangemerkt. Dit komt mede doordat wij met
de methode Kwink werken.
Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben ook een vormende en opvoedende taak:
hun leerlingen opvoeden tot goede burgers. Daarom vinden wij het belangrijk dat
leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leraren
creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin de leerlingen zich gewaardeerd
en gerespecteerd voelen. Kernwaarden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij
hechten veel waarde aan ene positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor
zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen.
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Daarbij hanteren wij duidelijke richtlijnen:
1. Wij zorgen voor een ordelijke klas en een functionele en uitdagende leeromgeving.
2. Wij gaan positief en belangstellend met de leerlingen om, we kennen onze
leerlingen.
3. Wij zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen.
4. Wij zorgen voor structuur.
5. Wij zorgen zorgen voor veiligheid.
6. Wij hanteren de afgesproken regels en afspraken.
7. Wij laten de leerlingen zelfstandig (samen)werken.
Op de Vlierboom is een Vertrouwenspersoon en anti-pest coördinator aangesteld. Ook is
er een anti-pestprotocol op de Vlierboom. Greetje Hartman is de vertrouwenspersoon een
aandachtsfunctionaris. Rachèl Meijer is de antipest-coördinator. Tevens zullen wij met
elkaar de protocollen levend houden en steeds aanpassen waar nodig.
Met het team is het protocol “rust en orde’ opgesteld. Dit protocol bevat schoolbrede
afspraken over de rust, orde en gedrag binnen de school. Tevens is er een gedragsprotocol
voor kinderen die de grens opzoeken. Het is heel belangrijk voor teamleden, ouders en
leerlingen om precies te weten wat de school kan bieden bij gedragsproblemen zodat we
met elkaar de juiste oplossingen kunnen vinden.

Onze ambitie:
 Onze ambitie voor de komende jaren is om de methode Kwink uit te breiden door een Kwinkcoördinator en een werkgroep aan te stellen. Deze werkgroep en coördinator zal starten met
eenmaal per jaar een projectweek opzetten/ organiseren en ervoor zorgen dat er schoolbrede
afspraken worden gemaakt omtrent pesten, welbevinden en gedrag.


Tevens willen we dat leerlingen een grotere rol krijgen in keuzes en beslissingen in de klas
en binnen de school. Hiervoor wordt de leerlingraad uitgebreid en worden meerdere
onderwerpen besproken in de leerlingraad. Twee leerkrachten en de directeur zullen samen
met de kinderen ideeën verzamelen omtrent sociale veiligheid en beleid binnen de school.
De bekendheid van de leerlingraad en de besproken onderwerpen dienen beter kenbaar te
worden op school onder de andere leerlingen, teamleden en ouders.
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Ons aanbod
In deze paragraaf beschrijven we de inhoud van ons onderwijs en welke leermiddelen /
methodes wij hierbij gebruiken. Naast de wettelijk voorgeschreven inhouden ook onze
eigen ambities en het daaraan gekoppelde aanbod ook terug te vinden. Onze eigen
ambities vloeien voort uit onze gezamenlijke ambities vanuit De Haagse Scholen en/of wat
onze leerlingpopulatie ‘extra’ nodig heeft.
De kernvakken
Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen (zie
overzicht) en een doorgaande lijn mogelijk maken. De methodes worden als middel
gebruikt om de leerdoelen te realiseren. Daarbij wordt het aanbod zoveel mogelijk
afgestemd op het niveau en instructiebehoeften van de leerling. Voor de toetsing van de
leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en methoden gebonden
toetsen.
Leermiddelen / methodes
Zintuigelijke en lichamelijke
ontwikkeling
Nederlandse taal

Rekenen en wiskunde
Engelse taal
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Studievaardigheden
Natuur en biologie
Cultuurlessen
Expressie activiteiten
Bevordering sociale
redzaamheid, waaronder
gedrag in verkeer
Schoolveiligheid/ welbevinden
van de leerlingen
Bevordering actief
burgerschap en sociale
integratie overdragen kennis
over / kennismaking met de
diversiteit van de samenleving

Basislessen leerlijn
gymleerkracht
Groep 1/2: Schatkist
Groep 3: Veilig leren lezen
Kim versie
Groep 4-8: Taalactief 4
Groep 1/2: Schatkist
Groep 3 t/m 8: Pluspunt 3
Groep 1 t/m 8: Stepping
stones
Hier en daar
Bij de Tijd
Estafette
Nieuwsbegrip
Blits
Naut
Cultuurschakel/ Museon
Moet je doen!
Muziek en creatief
-Kwink
-Groep 7: nationaal
verkeersexamen theorie en
praktijk

Afspraken / aanvullende
info

KIJK!

KIJK!
Nieuw aangeschaft 2018-2019
Vervangen in 2019-2020
Vervangen in 2019-2020
Vervangen in 2019-2020

Vervangen 2019-2020

KIJK!

Kwink

LVS SCOL

Kwink

LVS SCOL
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Onze ambitie:
 In het najaar van 2019, na de herstelmeting van de onderwijsinspectie, gaan wij met het
gehele team de missie en visie herijken. Waarschijnlijk komen hieruit nog andere doelen en
ambities omtrent het aanbod die dit nog passender en meer eigentijds maken.
 In de komende jaren zal er veel aandacht gaan naar de doorgaande lijn. Hiervoor zijn
protocollen en richtlijnen nodig die met het team worden besproken en samengesteld. In
2018-2019 zijn reeds protocollen opgezet of herschreven (vakgericht en sociaal emotioneel),
maar meer protocollen en richtlijnen zijn nodig voor een soepel overgang tussen groepen en
voor de doorgaande lijn. De bouwcoördinatoren en IB-er spelen hierin een grote rol.
 Er zal ook veel aandacht komen om de overgangen tussen de groepen; vooral tussen de
groepen 2 en 3. Met de leerkrachten van de groepen 2 en 3 komt er een werkgroep die een
protocol maken wat belangrijke dingen zijn bij de overgang tussen de groepen. Hierbij wordt
gelet op de leerlijnen van KIJK!, cognitief, leeftijd, sociaal emotionele ontwikkeling.
 De kleuterleerkrachten zijn gestart met KIJK! in schooljaar 2019-2020. Voor een goede
implementatie is borging noodzakelijk. 2 leerkrachten zijn KIJK! specialisten en zullen
kartrekker zijn binnen de onderbouw. Zij zijn verantwoordelijk voor de invoering,
implementatie en borging van het traject.

Taalleesonderwijs:
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de leerlingenpopulatie, veel aandacht
in ons curriculum. Wij leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en
om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen
is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je
taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen omdat ze daardoor de
informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Wij beschikken
over goede (actuele) methodes voor taal, begrijpend lezen en technisch lezen. De leraren
werken in de groepen 1 en 2 structureel met de methode Schatkist en in de groepen 3 t/m
8 structureel met de methode Taalactief 4. Beginnende geletterdheid, aanvankelijk lezen
technisch lezen kent een doorgaande lijn binnen onze school. Daarnaast werken wij
volgens het Protocol Dyslexiebeleid.
Onze ambitie:
 Onze school beschikt over een gekwalificeerde taalcoördinator, die samen met een
werkgroep onderzoekt op welke manier het taalonderwijs het beste gegeven kan worden.
 Binnen het taalonderwijs zal gewerkt worden met formatief toetsen.
 We merken dat het niveau van woordenschat minder wordt bij de leerlingen. Belangrijk is
om uit te zoeken hoe Woordenschat een grotere rol zal gaan spelen binnen ons onderwijs.
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Rekenen en Wiskunde:
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet
aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde.
We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden en dat dit bij steeds
meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen
(om de basisvaardigheden goed in te slijpen). Wij gebruiken moderne methodes en Citotoetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We werken bij rekenen met
groepsplannen; de leraren hebben zich uitgebreid geprofessionaliseerd in het werken er
mee.
Wij beschikken over een moderne, eigentijdse methodes: Schatkist voor groep 1 en 2 en
Pluspunt 3 voor groep 3 t/m 8. In groep 1 en 2 wordt er les gegeven aan de hand van
leerlijnen. We werken daarbij uit onze methode Schatkist, de werkwijze Spelend Rekenen
en ter ondersteuning hierbij het leerlingvolgsysteem ‘KIJK’. In groep 3 t/m 8 wordt er les
gegeven aan de hand van leerlijnen. We werken vanuit de methode Pluspunt (versie 3).
De methode zetten we in als middel om de doelen te bereiken.
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-LVS. Per groep hebben we
voor de Cito-toetsen normen vastgesteld. Wij gebruiken de methode gebonden toetsen
systematisch en werken met formatief assessment: voor een blok begint worden kinderen
getoetst zodat de doelen en onderdelen worden aangepast op wat de kinderen nodig
hebben. De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne
rekendidactiek en werken bij rekenen en wiskunde met groepsplannen (HGW).

Onze ambitie:
 Er is een rekencoördinator die samen met een werkgroep onderzoekt waar aan gewerkt moet
worden en waar de collega’s hulp kunnen vragen om het rekenonderwijs zo goed mogelijk
vorm te geven binnen de klas.

Wereldoriëntatie en sociale vaardigheden:
Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij
willen onze leerlingen breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de
orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur, gezond gedrag en
verkeer. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar
omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.
Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke (leef)omgeving en op verschijnselen die zich
daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en
nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Bij wereldoriëntatie zorgen we voor
transfer naar de onderdelen van taalleesonderwijs en rekenen en wiskunde. Bij de groepen
1 en 2 is wereldoriëntatie allesomvattend. Bij de kleutergroepen is wereldoriëntatie
verweven door de gehele dag. Als leidraad gebruiken we de thema's vanuit de Schatkistmethode.
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Op onze school besteden wij veel aandacht aan sociale en emotionele vaardigheden van
onze leerlingen. Dit doen wij aan de hand van de methode Kwink. We hebben een Kwinkcoach die projecten leidt omtrent sociale vaardigheden. Daarnaast beschikken wij over een
antipest-coördinator en een vertrouwenspersoon. De kinderen, ouders en teamleden zijn
hiervan op de hoogte.
Veilig gedrag is ook van belang in het verkeer en daarom besteden wij gericht aandacht
aan verkeersonderwijs.
Onze ambitie:
 Onze methoden voor Wereldoriëntatie worden in deze nieuwe planperiode vernieuwd. We
zijn gestart in 2019 met oriënteren op een nieuwe methode en zullen deze in de herfst van
2019 invoeren. Naast het invoeren willen we een protocol maken waardoor leerkrachten een
leidraad hebben om met de WO-methode te werken. We starten met werkboekjes; de
komende jaren zullen Chromebooks worden aangeschaft waardoor werkboekjes niet meer
nodig zullen zijn en de leerlingen digitaal de lesstof verwerken.

ICT:
ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijker plaats in. De maatschappij van nu
vraagt van onze leerlingen ICT-kennis en -vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen
planmatig om te gaan met ICT-middelen. De leraren gebruiken ICT in hun lessen en
zorgen, dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met de computer(s), de ICT
programma’s en de bijbehorende software.
De huidige ICT mogelijkheden zijn een verrijking van het onderwijs waar onze leerkrachten
optimaal gebruik van maken. De inzet van het digitale schoolbord in onze lessen is daarvan
een voorbeeld. Onze leerlingen kunnen werken met Internet, Word en PowerPoint. We
vinden veilig gebruik maken van internet erg belangrijk. We beschikken daarom over een
internetprotocol. De komende jaren maken we ons onderwijs meer eigentijds met de
invoering van Chromebooks.

Onze ambitie:
 Per 2 klassen komt er een wisselkast met 30 Chromebooks waarop in de klas gewerkt wordt.
De kinderen gebruiken de software uitgebreid.
 In de onderbouw wordt gewerkt met tablets als onderdeel van de hoeken. Tevens worden de
tablets gebruikt voor KIJK! registratie.
 Oriënteren om te gaan werken met Snappet of Momento in de klassen.
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Actief burgerschap:
Actief burgerschap kun je omschrijven als “Uit eigen beweging verantwoordelijkheid nemen
voor Basisschool De Vlierboom 2019-2023 14 gemeenschapsbelangen op school of
daarbuiten” . Bij een deel van de kinderen is er sprake van sociaal-emotionele problemen,
vele kinderen ontberen sociale vaardigheden. Oorzaken kunnen in de thuissituatie liggen
of in de verschillen in culturele achtergrond. De inzet van de schoolmaatschappelijk
werkster is hierbij zeer belangrijk. M.b.t. bovenstaande thema’s werkt De Vlierboom met
de methode Kwink. Er wordt in elke groep een uur per week mee gewerkt. Er wordt ook
gebruik gemaakt van het LVS SCOL, een methode onafhankelijk leerlingvolgsysteem. Om
de betrokkenheid en inbreng van de school te vergroten, zijn er initiatieven genomen
worden om een leerlingenraad in te stellen.

Onze ambitie:
 Ieder schooljaar is er een project van drie weken dat past bij actief burgerschap.

Bewegingsonderwijs:
Groep 1/2: In de groepen 1/2 wordt het bewegingsonderwijs eenmaal per week verzorgd
door de vakleerkracht en tweemaal per week door de groepsleerkrachten. De school
beschikt over een goed ingericht gymlokaal en daar worden de lessen gegeven.
Groep 3 t/m :8 In de groepen 3 t/m 8 worden de gymlessen gegeven door de
vakleerkracht, deze groepen krijgen twee keer per week gym.
Naast deze lessen gaan we één keer per jaar schoolschaatsen, doen we mee met de CityPier-City loop, de Duinenmars, de Avondvierdaagse en wordt met groep 8 aan enkele
sporttoernooien meegedaan.
De kinderen van groep 5 hebben 1x per week zwemles in zwembad de Waterthor.
Zwemmen is een verplicht onderdeel van ons lesaanbod. Minimaal tweemaal per week zijn
er naschoolse activiteiten zoals cricket, atletiek, breakdance, surfen etc.

Schoolbreed Engels:
Bij onze doelgroep past uitdagend onderwijs, breder dan de basisvakken. Het is passend
voor ons om te investeren in schoolbreed Engels, in de vorm van de methode ‘Stepping
Stones’.
Ons doel is kinderen op te leiden wiens kennis van het Engels naadloos aansluit op datgene
wat zij in het voortgezet onderwijs nodig hebben. Dat begint al bij de kleuters. Onze
ambitie is dat kleuters al beschikken over een zekere woordenschat in het Engels.
In de bovenbouw komt daar de Engelse grammatica bij en het integreren met andere
vakken. Voorwaarde voor schoolbreed Engels is dat de leerkrachten beschikken over
uitstekende vaardigheden op dit vakgebied.
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Hiervoor is een goed protocol nodig waarin leerkrachten handvaten vinden om ermee te
werken in de klas. Voor ons is het geen profileringsinstrument, maar een manier om onze
leerlingen optimaal voor te bereiden op de toekomst en in te spelen op de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Met name voor leerlingen die uitstromen naar een
tweetalige school voor voortgezet onderwijs of leerlingen met een expat-achtergrond, biedt
het programma inhoudelijk grote meerwaarde.

Onze ambitie:
 In 2018-2019 is Stepping Stones aangeschaft en ingevoerd in de groepen 1 t/m 8. Voor de
borging is een protocol nodig en dient Engels minimaal 4x per schooljaar op de
teamvergadering te worden besproken.
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Zicht op ontwikkeling
Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht, waardoor scholen een zorgplicht
hebben gekregen. Om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende
onderwijsplek aan te kunnen bieden, werken scholen samen in samenwerkingsverbanden.

De Haagse Scholen & Passend Onderwijs
Bijna alle scholen van De Haagse Scholen participeren in het samenwerkingsverband
van SPPOH. Dit geldt niet voor de VSO-afdelingen, deze zijn aangesloten bij
Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. De scholen “de Strandwacht” en “De
Piramide” maken daarnaast deel uit van enkele andere samenwerkingsverbanden.
SPPOH heeft kaders gesteld waarbinnen passend onderwijs op de scholen vorm gegeven
wordt en er een dekkend aanbod voor al onze leerlingen binnen het
samenwerkingsverband is. De scholen werken op drie niveaus aan passend onderwijs:
1) de basisondersteuning, 2) extra ondersteuning door arrangementen (voor een
individuele leerling of een klein groepje leerlingen) en 3) extra ondersteuning door
plaatsing op een SBO of SO. Voor het gehele kader: zie het ondersteuningsplan van
SPPOH
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf .
Alle scholen van De Haagse Scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP)
ontwikkeld waarmee we aan ouders en andere scholen laten zien wat we bieden aan
basisondersteuning en extra ondersteuning.
Binnen ons bestuur zien we een groei van onze SO en SBO scholen. De Haagse Scholen
wil in de toekomst graag een antwoord vinden, hoe om te gaan met deze groei en wat
dit betekent voor de basisondersteuning op onze reguliere scholen.

De wijze waarop de ondersteuning op De Vlierboom de laatste jaren was ingericht zorgde
ervoor dat het zicht op de ontwikkeling verloren ging. Hier lag een grote herstelopdracht
vanuit de onderwijsinspectie. Inmiddels hebben we de kaders van ondersteuning op De
Vlierboom weer hersteld. De kennis over passend onderwijs en ondersteuning ligt nu nog
hoofdzakelijk bij de intern begeleider. De komende jaren dragen we deze kennis steeds
meer over en maken we de leerkrachten mede-eigenaar van de ondersteuningsstructuur
op school.

Passend onderwijs:
Wij vinden dat elk kind 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 waar nodig op het geven van extra ondersteuning.
De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen. In ons
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schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we
wel en niet kunnen geven.
Handelingsgericht werken (HGW):
(HGW) wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren.
Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de
onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de
kindkenmerken bekijken we welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het
onderwijs passen we daarop aan. Handelingsgericht werken wordt vormgegeven in een
PDCA-cyclus: groepsplannen worden twee keer per jaar geëvalueerd op basis van de
uitslagen van de M- en E-toetsen. Tussentijds worden plannen bijgesteld (november en
april) op basis van methoden resultaten en observaties.
Zorg en begeleiding:
Wij streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien.
Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht
worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen
goed kennen (wat is hun niveau?, wat zijn de kenmerken van de leerlingenpopulatie?).
Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt de ontwikkeling?
Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LVS, Kijk!, methoden toetsen,
observaties en zijn we gestart met formatief assessment bij rekenen. Dit laatste geeft de
leerkrachten en ook de leerling inzicht in welke rekendoelen reeds beheerst worden en
welke nog niet. Dit maakt het mogelijk om beredeneerde keuzes te maken in de instructie
en het aanbod.
Differentiatie:
Instructie bieden wij in principe aan op drie niveaus: een basisgroep, een
instructieafhankelijke groep en een instructieonafhankelijke groep. Deze groepen worden
samengesteld op basis van data. Dit betekent echter niet dat leerlingen standaard in een
bepaald type instructie groep zitten. Dit is afhankelijk van de mate waarin een leerling een
bepaald doel/domein wel of niet beheerst. Dit wordt inzichtelijk door het formatief toetsen,
categorie analyse, voeren van diagnostische gesprekken en het toepassen van controle
van begrip tijdens de les.
Gesprekken:
Op schoolniveau vinden de groepsbesprekingen plaats. De leerkracht heeft 3 (november,
februari en juni) keer per jaar een bespreking met de intern begeleider. In deze
besprekingen wordt allereerst de groep als geheel besproken en vervolgens worden de
leerlingen met zorgniveau 2 of hoger besproken. Deze momenten zijn terug te vinden in
de zorgkalender.
Als het nodig is, wordt de stap gezet naar de schoolondersteuningscommissie binnen het
samenwerkingsverband SPPOH. De verschillende besprekingen wisselen elkaar af en zijn
onderdeel van het cyclisch proces van de leerlingenzorg. In de nieuwe planperiode willen
we ons gaan oriënteren op het werken met datateams als nieuwe gespreksmethodiek.
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Zorgniveaus:
Alle leerlingen binnen de school worden ingedeeld in zorgniveaus om de begeleiding en het
onderwijs zo goed mogelijk op de onderwijsbehoeften van de leerlingen te kunnen
afstemmen. Er wordt onderscheid gemaakt in vijf verschillende zorgniveaus. Zorgniveau 0
t/m 3 bevat leerlingen die binnen de basisondersteuning van de school vallen. Leerlingen
in zorgniveau 4 en 5 overstijgen de basisondersteuning. Dit zijn leerlingen die extra hulp
of begeleiding nodig hebben bijvoorbeeld vanuit het samenwerkingsverband (Stichting
Primair Passend Onderwijs Haaglanden-SPPOH) of de geestelijke gezondheidzorg (GGZ).
In ons ondersteuningsplan is dit nader beschreven (zie bijlage).

Onze ambitie:






Leerlingen met aparte leerlijn krijgen instructie aangeboden op eigen niveau in rt- klas.
De intern begeleiders dragen de verantwoordelijkheid van de zorg meer over naar de
leerkrachten en nemen daarmee een meer coördinerende positie in
het volgen van de actiepunten, zoals beschreven in ons ondersteuningsplan
het correct gebruik maken van het LVS en het scholen van leerkrachten in ICT-gebruik .
Oriënteren op werken met datateams.
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Didactisch handelen
Tot september 2018 werkten de leerkrachten op De Vlierboom volgens het directe
instructiemodel (DIM). We zagen hierin verschillende werkwijzen. In het kader van het
verbetertraject zijn alle leerkrachten intensief geschoold op het vlak van didactisch
handelen. Daarbij horen Effectief klassenmanagement, formatieve assessment, EDI en
Coöperatief Leren tot het theoretisch kader. Onze leerkrachten zijn nu in staat excellente
rekenlessen te geven. Het vak rekenen diende in schooljaar 2018-2019 als vliegwiel om
de ontwikkeling op gang te brengen. De komende jaren gaan wij actief verbanden leggen
naar andere lessen. Wij geven het handelingsgericht werken didactisch vorm door het
hanteren van het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI).
Een EDI les bevat de volgende elementen:
Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te lezen of op
het bord te schrijven.
Activeren van voorkennis. De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te
geven les, maar daarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben.
Actieve instructie.
Belang van de les.
Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over.
Ondertussen controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen
(controle van begrip).
Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten
zien dat ze het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen.
Zelfstandige verwerking.
Verlengde instructie. De leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het
lesdoel nog niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de
leerkracht.

Formatief assessment:
Tijdens het verbetertraject hebben de leerkrachten leren werken met formatief
assessment. Het formatief assessment zorgt voor beter zicht op de ontwikkeling van de
leerlingen doordat de leerlingen vooraf van een hoofdstuk een schaduwtoets maken. Deze
schaduwtoets geeft zowel de leerkracht als de leerling inzicht in de doelen die zij al
beheersen en welke doelen nog niet. De leerkracht richt de les zo in dat de kinderen werken
aan de doelen die zij nog niet beheersen. Voor de kinderen betekent dit dat zij intrinsiek
gemotiveerd zijn om hun doelen te behalen. Dit formatief assessment is in 2018-2019
gestart bij het vak rekenen.
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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. Om dit te realiseren zorgen
we voor een effectieve inrichting van lokalen, hanteren we heldere regels en routines en
volgen de protocollen die daarbij horen. De leerkrachten bereiden de lessen goed voor en
zorgen dat alle benodigde materialen vooraf aan de les klaar liggen. Door duidelijk te zijn
en structuur te bieden weten de leerlingen wat er van hen verwacht wordt. Bij ongewenst
gedrag volgen we het gedragsprotocol.
CLS:
In schooljaar 2017-2018 hebben de leerkrachten een cursus CLS gedaan. Deze
coöperatieve werkvormen zorgen ervoor dat de lessen actiever worden, leerlingen meer
samenwerken en meer gemotiveerd en betrokken worden bij de lessen. De coöperatieve
werkvormen gaan goed samen met EDI en het formatief assessment waardoor iedere les
een CLS activiteit bevat.

Effectieve leertijd:
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden omdat we beseffen dat leertijd een
belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van
leertijd te voorkomen. Ook willen we voldoende leertijd bieden (plannen) om zich het
leerstofaanbod eigen te maken. We werken vanuit een lessentabel, een weekoverzicht en
een dag voorbereiding.

Onze ambitie:
 Borgen van lesgeven via EDI; leerkrachten worden hierin verder begeleid en getraind door
het HCO
 EDI toepassen op andere vakgebieden.
 Borgen van het werken met verschillende klassenmanagement onderdelen vanuit EDI
zoals: beurtenbakje, wisbordje etc.
 Formatief assessment voortzetten bij rekenen en leren toepassen bij de andere vakken, te
starten bij taal en spelling .
 Teamafspraken maken over de actieve leeromgeving in de lokalen.
 Opfrissen van CLS kennis en kunde bij de leerkrachten en nieuwe leerkrachten meenemen
in de theorie erachter.
 Opstellen van een duidelijk beleid komt op te laat komen. Hiervoor maken we een protocol
dat bekend is bij team, leerlingen en ouders.
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Samenwerken
‘Met en van elkaar leren’ staat centraal binnen de Vlierboom. Iedereen is op de Vlierboom
om te leren en daarbij heb je partners nodig om dat te bewerkstelligen. Binnen het
verbeterplan dat in schooljaar 2028-2019 is opgestart, is ‘met en van elkaar leren’ de
basis. Met daarnaast het versterken van de samenwerking met ouders. Ouders zijn
belangrijke partners in de ontwikkeling van de kinderen.
In de komende jaren willen wij ouders nog meer betrekken bij de ontwikkeling van
kinderen. Hierbij hoort minimaal tweemaal per jaar een open les waarbij ouders welkom
zijn in de klassen om te zien hoe de lessen worden gegeven. Tevens willen we kinderen
meer betrekken bij de gesprekken waardoor de kinderen van de groepen 7 t/m 8 aanwezig
zijn bij de rapportgesprekken en adviesgesprekken.
Op school is er een Ouderraad die eenmaal per maand vergadert en alle feesten en partijen
op de Vlierboom onder de hoede neemt. De directie is altijd deels aanwezig bij
vergaderingen zodat alles in goede banen wordt geleid. Vanaf komend schooljaar heeft
iedere collega een feest onder zijn hoede en regelen zij de communicatie tussen het team
en de OR. De OR functioneert zelfstandig. Zij hebben een voorzitter, penningmeester en
leden.
Tevens is er een MR op de Vlierboom. Deze bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Er is
maandelijks overleg waarbij de directie wordt betrokken. De MR monitort het beleid van
de school en geeft advies aan de directie. De directie draagt verantwoording af aan de MR.
In schooljaar 2019-2020 is er een klankbordgroep met 11 ouders opgericht waarmee de
directie en het team verschillende onderwerpen vanuit het verbetertraject bespreekt en
waarbij de klankbordgroep adviseert en meedenkt in beslissingen.
Op de Vlierboom worden naschoolse activiteiten gerealiseerd. Deze worden door de
schoolsportcoördinator gepland voor de groepen 3 t/m 8. Tevens zijn er culturele en
techniek activiteiten na schooltijd. De schoolsportcoördinator regelt in overleg met de
directie de naschoolse activiteiten.
Tijdens de overblijf wordt er pleinwacht gehouden door vrijwilligers. Tevens werken we
samen met ‘Pauzesport’ van het Talentenhuis. Zij verzorgen iedere dag voor 2 groepen
pauzesport waarbij meerdere sportactiviteiten worden gedaan.
2Samen zit in hetzelfde gebouw en verzorgen de voorschoolse en naschoolse opvang van
kinderen. Er is viermaal per jaar een overleg tussen de directie en de leiding van 2Samen.
In de toekomst zullen we 2 Samen vaker betrekken bij feesten en bijzonderheden op
school. Dit ook om de doorstroom van kinderen van de kinderopvang en peutergroep naar
de school te bevorderen.
Er is een goede samenwerking met SPPOH. Momenteel hebben wij als adviseur Ingeborg
Hendriks. Zij geeft ons advies en begeleidt de school en ouders naar de juiste manier van
Passend Onderwijs.
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We werken samen met Cultuurschakel voor de cultuur en museum lessen.
Onze ambitie:
 Intensiever ouderbetrokkenheidbeleid waarbij ouders vaker in de klassen kijken/ meelopen.
Tevens samenwerking met ouders bij het project ‘Beroepen’ waarbij we ouders uitnodigen
om over hun beroep te vertellen in de klas.
 Voor het project muziek eenmaal per jaar samenwerken met een muziekdocent of aanbieder.
 De directie en IB-er gaan bij collega scholen en scholen in de directe omgeving op bezoek
en zorgen voor een vernieuwde werkrelatie.
 Nieuwe verkiezingen MR

Onderwijsresultaten
De eindopbrengsten kwamen de laatste drie jaar niet overeen met dat wat we mogen
verwachten van onze doelgroep. We hebben daarom intensief ingezet om het didactisch
handelen, het lesgeven. Met succes. Schooljaar 2018-2019 sluiten we af met voldoende
eindopbrengsten. Daarmee doorbreken we een jarenlang patroon van te lage opbrengsten.
De komende jaren zetten we onze nieuwe didactische werkwijze voort.
Opbrengstgericht werken:
Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht). Per Cito-toets is een doel (een
norm) vastgesteld (zie bijlage Schoolnormen opbrengsten). In bepaalde gevallen is deze
afgeleid van de inspectienormen (zie Analyse en waardering van opbrengsten primair
onderwijs) en waar dat niet het geval is, hebben we zelf doelen (normen) vastgesteld. Het
opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem. Bij de
bespreking van de groep (leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de gehaalde
gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde
vaardigheidsscore). Als de gewenste score structureel onder de gewenste score is, worden
er door de IB'er en de leraar interventies afgesproken.
Deze interventies kunnen zijn:
1. Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)
2. Instructie wijzigen en verbeteren: consequenter directe instructie toepassen
3. Meer automatiseren
4. Methode-aanbod uitbreiden
5. Differentiatie aanpassen.
De IB'ers voeren indien nodig klassenconsultaties uit om te observeren of het de leraar
lukt om de interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben.
Leraren worden ook gekoppeld (collegiale consultatie) om good practice op te doen.
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KWALITEITSZORG
Kwaliteitszorg is het zorgen voor en bewaken van de onderwijskwaliteit. Het is het totaal
van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een permanente,
systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te
bepalen, te beheersen, te bewaken, te borgen en te verbeteren’. Dit komt concreet neer
op het beantwoorden van de volgende vragen van de kwaliteitscyclus (PDCA).
 Doen wij de goede dingen?
 Doen wij de dingen goed?
 Hoe weten wij dat?
 Vinden anderen dat ook?
 Wat doen wij met die kennis en informatie
Om de kwaliteit zichtbaar te maken en te meten maken wij gebruik van de procedures en
instrumenten zoals beschreven in het kwaliteitsbeleid van De Haagse Scholen.

De Haagse Scholen & Onderwijskwaliteit
Om onze onderwijskwaliteit zichtbaar en meetbaar te maken en dit te borgen en te
verbeteren, maken we vanuit het bestuur in ieder geval gebruik van een aantal procedures
en instrumenten:















ESIS, leerlingvolgsysteem waar al onze scholen gebruik van maken.
BARDO, digitaal bekwaamheidsdossier voor alle medewerkers.
Cyclus van functioneren en beoordelen. Jaarlijks worden er gesprekken gevoerd met
alle medewerkers. Hierbij wordt een driejaren cyclus gehanteerd van startgesprek,
voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek.
Leerling-, ouder- en medewerkerstevredenheidspeilingen. Deze worden organisatie
breed elke twee jaar uitgezet, waarbij de uitkomsten, indien nodig, een plek krijgen
in de jaarplannen.
Interne auditsystematiek in ontwikkeling, waarbij onze scholen door een auditteam
(bestaande uit een getrainde leerkracht, IB-er en directeur) een keer per drie jaar
bezocht worden. En de rapportage mede input geeft voor de jaarlijkse
schoolbezoeken door de bovenschools directeuren en de jaarplannen van de scholen.
Interne kwaliteitsmonitor, waar de managementinformatie te vinden is die een
signaalfunctie heeft ten aanzien van de onderwijskwaliteit. Deze monitor wordt
gebruikt bij de audits en de gesprekken en schoolbezoeken van de bovenschoolse
directeuren.
Cyclus van gesprekken en schoolbezoeken van de bovenschoolse directeuren –
directeuren. Naast de cyclus van functioneren en beoordelen, vinden er ook
ontwikkelingsgerichte gesprekken plaats op de scholen.
Monitoring Veiligheidsplannen (notitie veiligheid en DHS)
Strategisch personeelsbeleid, geeft een kader aan de hand van de volgende HRbouwstenen: strategische personeelsplanning, beoordeling en gesprekkencyclus,
verzuimbeleid, werkdruk, functiebouwwerk, arbeidsvoorwaarden, opleiding en
ontwikkeling, mobiliteit en werving & selectie.
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Het kwaliteitsbeleid op onze school is de vorige periode onvoldoende uitgevoerd. Het
opnieuw inrichten van het kwaliteitsbeleid is een speerpunt binnen het verbeterplan. We
streven naar een sluitend systeem van kwaliteitszorg.
Ons kwaliteitszorgsysteem is gericht op een vraag: Doen we de goede dingen goed? Aan
de hand van de PDCA-cyclus brengen we het antwoord op deze vraag in beeld. De school
heeft een eigen handboek met protocollen dat de komende planperiode in een vaste cyclus
doorlopen wordt. Zo weten we zeker dat alle gemaakte en vastgelegde afspraken
regelmatig aan bod komen. Dit plannen we in onze vergadercyclus. Op die manier is de
school in staat om met grote regelmaat gemaakte afspraken te checken en aan te passen
waar nodig. We nemen alle betrokkenen mee in die discussie. Ook bij nieuwe
ontwikkelingen werken we vanuit de PDCA-cyclus. Dit voorkomt dat we ons laten leiden
door de waan van de dag en verplicht ons telkens weer terug te keren naar de belangrijkste
vraag: Doen we de goede dingen goed?
De kwaliteit van ons onderwijs brengen wij in kaart met behulp van de principes van leren
zichtbaar maken, het leerlingvolgsysteem, de tevredenheidspeilingen en de collegiale
consultaties. Wij doen onderzoek naar de stand van zaken. Dat doen wij dagelijks om snel
en adequaat te reageren ten bate van een optimaal leerproces. Al deze ervaringen worden
uitgewisseld tijdens overlegmomenten en zo leert het team met behulp van de PDCA-cyclus
op een planmatige manier de kwaliteit van het primaire proces te vergroten.
De opbrengsten van het onderwijs worden twee keer per jaar met het hele team besproken
zodat er sprake is van een gemeenschappelijk beeld van de sterke en minder sterke kanten
van ons onderwijs. Door samen met elkaar na te denken over hoe we de resultaten
beredeneerd vast kunnen houden en kunnen verbeteren. Daarna komt de fase waarin we
aan het werk gaan om onze doelen te bereiken. Hierin wordt samengewerkt met alle
betrokkenen binnen de school. Ook leerlingen en ouders worden betrokken bij het werken
aan de kwaliteitsverbetering. Op die manier zorgen we ervoor dat het eigenaarschap bij
iedereen binnen de organisatie voelbaar is.
Afspraken borgen we niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. Dit betekent dat de
intern begeleiders en de directeur observaties en flitsbezoeken afleggen. Op deze manier
werken wij continu aan de verbetering van de kwaliteit van ons totale onderwijs.

Onze ambitie:




Vullen van het kwaliteitshandboek met protocollen (werkwijzen)
Uitwerken en doorlopen van de kwaliteitscyclus
Lesobservaties t.b.v. borging door IB en directie cyclisch inrichten.
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PERSONEELSBELEID

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

De onderwijsinspectie constateerde in oktober 2018 dat er sprake was van een
‘verwaarloosd team’ op de Vlierboom. Dat betekent dat het personeelsbeleid niet of
nauwelijks is uitgevoerd. Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt het personeelsbeleid
gefaseerd ingevoerd. Dat betekent dat in 2018-2019 de eerste ronde Bardo gesprekken
zijn uitgevoerd.
Tevens hebben er regelmatig (ongeveer 3x per jaar) klassenobservaties plaatsgevonden
door directie. Dit is de nieuwe werkwijze die blijvend is. Uitbreiding hierbij is dat de IB-er
ook tweemaal per jaar klassenobservaties zal verrichten.
Met en van elkaar leren staat sinds de start van het verbeterplan centraal op de Vlierboom.
De leerkrachten vormen duo’s en bereiden samen lessen voor, observeren elkaar en
bespreken daarna de les na. Dit onder begeleiding van een externe onderwijskundige.
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Er is ruimte voor collega’s om zich te specialiseren en daarbij een opleiding te doen. In de
onderbouw wordt er een cursus voor KIJK! gedaan, in de bovenbouw een collega die de
cursus middenmanagement volgt.
Tevens gaan de onderbouwleerkrachten in het voorjaar van 2020 naar een HCO onderbouw
inspiratie dag om hun kennis bij te spijkeren over het jonge kind.
Het personeelsbeleid is erop gericht dat het de inhoudelijke doelen van de school
ondersteunt:
- Er zal volgens de normjaartaak gepland en gewerkt worden; hiervoor worden in
Cupella afspraken gemaakt.
- Ontwikkelingen omtrent de functiemix worden transparant besproken
- De door DHS gestelde targets betreffende de verdeling LA/LB functiemix moeten
worden gehaald.
- Elke werknemer heeft een digitaal bekwaamheidsdossier in Bardo.
- De jaarlijkse functioneringsgesprekken zullen plaats vinden volgens het protocol.
- De beoordelingsgesprekscyclus wordt gevolgd.
- Het nascholingsplan is zal systematisch aansluiten bij het schoolplan.
In het protocol ‘professioneel statuut’ (zie bijlage) staat hoe de school de
opleidingsgelden inzet.

Onze ambitie:
 het volgen van de prioritering en specialisering
 het inzetten van de functiemixleerkrachten: het beleid is erop gericht om bepaalde
personeelsleden te verzoeken een HBO-plus opleiding dan wel en master-opleiding te
volgen. Dit biedt de mogelijkheid om meer personeel te bevorderen naar schaal L11.
 De Vlierboom zit vanaf schooljaar 2019-2020 wat ruimer in het personeel. Er zijn
bouwcoördinatoren met ambulante tijd en de IB-er is 4 dagen ambulant. Het
managementteam bestaat uit: directeur, IB-er en 2 bouwcoördinatoren met ieder 1 dag
ambulante tijd.
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Financieel beleid
Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken
Het College van Bestuur 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
strategisch beleidsplan van De Haagse Scholen en het schoolplan van de school te
realiseren. Algemeen financieel beleid wordt gedefinieerd als het maken van afspraken
over geld om de financiële ruimte te beheren, om de financiële continuïteit te borgen en
om risico’s te beheersen. Het kader wordt gevormd door onderstaande afspraken.
Externe geldstromen
Van het rijk ontvangt de school de lumpsumbekostiging. De ondersteuningsmiddelen
komen vanuit het Samenwerkingsverband naar de school. Op basis van de ambities uit
het Bestuursakkoord zijn er prestatieboxmiddelen die ingezet worden voor taal, rekenen,
cultuureducatie, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en professionalisering van
leerkrachten en schoolleiders.
Sponsoring
Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor
een tegenprestatie. Dat kan een vermelding in de schoolkrant of schoolgids zijn. Zonder
tegenprestatie is er sprake van een gift. Er zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in
het PO en VO. De gedragsregels voor sponsoring zijn vastgelegd in het
Convenant sponsoring in het onderwijs (zie bijlage). Bestuur en scholen zijn gebonden aan
de regelgeving in deze convenant.
De school maakt dus jaarlijks een integrale en beleidsrijke meerjarenschoolbegroting
binnen de kaders die in de Uitgangspuntennota zijn gesteld. Deze schoolbegroting behoeft
de goedkeuring van de directeur en advies van MR (respectievelijk instemming van de
personeelsgeleding op het formatieplan).
Eénmaal in de vier jaar maakt de school een schoolplan waarin zij haar belangrijkste
beleidsdoelstellingen voor de komende vier jaar verwoordt, rekening houdend met de
eisen, die wet- en regelgeving en DHS daaraan stellen.
De samenhang tussen beide belangrijke documenten is, dat in de achtereenvolgende
meerjarenbegrotingen wordt aangegeven hoe de (beleids)doelstellingen uit het schoolplan
worden gerealiseerd en welke middelen personeel/financieel en materieel daarvoor worden
ingezet.
In tegenstelling tot het schoolplan wordt deze meerjarenbegroting dus jaarlijks
geactualiseerd en aangepast aan de (veranderende) omstandigheden.
Bij de vervaardiging van de begroting is geen sprake meer van schotten tussen personele
en materiële budgetten. De school kan hierdoor beter op basis van de behoeften dan op
basis van de herkomst van de middelen begroten. Binnen de lumpsumbudgetten kan
geschoven worden tussen de materiële en personele budgetten.
Om te voorkomen dat de ruimte om te schuiven leidt tot ongewenste effecten voor de
onderwijskwaliteit en de financiële huishouding op schoolniveau, worden binnen DHS
normen en kengetallen gebruikt om daarop toezicht te houden. Deze normen worden, in
lijn met de landelijke voorschriften, jaarlijks in de Uitgangspuntennota Planning en Control
vastgesteld.
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Een deel van de middelen die de school vanuit de rijksinkomsten verwerft wordt op basis
van de goedgekeurde herverdeelsystematiek lumpsum apart gehouden en centraal
beheerd. Deze middelen worden aangewend voor de kosten van:
de exploitatie van de gebouwen,
de gemeenschappelijke personele (risico)budgetten (ouderschapsverlof, langdurig ziek
e.d.)
een deel van de kosten van het bestuurskantoor
en een tweetal afzonderlijke budgetten waaruit elke school, indien er aanleiding toe is, een
aanvraag kan doen: het knelpuntenbudget en het innovatiebudget.

Onze ambitie:





Naar verwachting zal er in de periode 2019-2023 een wijziging plaatsvinden in de
bekostigingssystematiek. Naar verwachting zal de nieuwe systematiek een vereenvoudiging
zijn van de huidige systematiek. Zodra deze wijziging is vastgesteld gaan we onderzoeken
wat de gevolgen zijn voor de huidige wijze van bedrijfsvoering.
Aangezien er op sommige vlakken wat achterstallig onderhoud was (digitalisering, PR,
methoden etc. is het nodig om extra middelen aan te vragen. Om de achterstand in te
lopen is een inhaalslag nodig en de daarbij behorende middelen.
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LANGE TERMIJN ONTWIKKELINGEN - MEERJARENPLAN
In de onderstaande tabel is samengevat welke speerpunten wij hebben benoemd vanuit
onze missie en visie om nog beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van onze
leerlingen. Tevens is in de tabel terug te vinden in welk schooljaar de benoemde
speerpunten terug te vinden zijn in de jaarplannen waarmee we de prioritering aangeven.

De school en haar
omgeving
Schoolomgeving

Speerpunten

Schooljaar (welk jaarplan)

Positionering en profilering
door PR activiteiten

2019-2020/ 2020-2021

Kwink coach + werkgroep
1x per jaar Kwink project
Uitbreiden leerlingraad

2019-2023

Missie/ Visie herijken/
bijstellen
Overgang groep 2-3.
Werkgroep formeren/ protocol
maken
Aanstellen en opleiden
Taal/lees coördinator
Onderzoeken taal/
leesonderwijs en daarbij
uitbreiding woordenschat
Aanstellen en opleiden
rekencoördinator
Nieuwe methode
Wereldoriëntatie Oriënteren,
invoeren, implementatie
Chromebooks gr 4 t/m 8. Per
2 klassen 30 stuks, cursus
docenten
Tablets gr 1 t/m 3. Per klas 4
stuks, cursus docenten
Oriënteren op Snappet/
Momento. Daarna
implementatie.
Project Burgerschap opzetten,
als jaarlijks aanbod.
Borgen Engels. Protocol
doorgaande lijn

2019-2020

Opzetten RT-klas voor
leerlingen met eigen leerlijn
Overdracht zorg naar
leerkrachten, medeeigenaarschap
Uitvoeren nieuw
ondersteuningsplan. Na 1 jaar
evaluatie en bijstellen.
LVS- Esis correct toepassen en
optimaal gebruiken

2020-2022

Onderwijskundig beleid
Veiligheid en Pedagogisch
klimaat

Aanbod

Zicht op ontwikkeling
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Didactisch handelen

Oriënteren op werken met
datateams
Implementatie Kijk en borging

2019-2020

Borgen van EdI
Edi toepassen bij andere
vakken
Activeren van leerlingen
(wisbordjes, etc.) borgen
Formatief toetsen uitbreiden
naar spelling en taal
Teamafspraken activerende
leeromgeving
Opfrissen CLS
Beleid op te laat komen

2019-2020
2019-2023

MR, Nieuwe verkiezingen
Project Muziek, Eenmaal per
jaar
Cultuurschakellessen.
Inplannen, cultuurcoach
Ouderbetrokkenheid. 2x per
jaar open lessen
Vernieuwen werkrelatie met
collega scholen door directie
en IB.

2019-2020
2019-2020

Cyclische Observaties:
IB-er gericht op
ondersteuning:
Groepsdynamiek of leerling en
gericht op borgen van
afspraken over groep of
leerling niveau.

2019-2021

2019-2021

2019-2020
2019-2021
2019-2020
2019-2021
2019-2020

Samenwerken

2019-2020
2019-2020
2019-2021

Kwaliteitszorg

Directie gaat 2x per jaar de
klassen in voor het maken van
een schoolfoto.
Kwaliteitshandboek vullen en
het team mede
verantwoordelijk maken
Kwaliteitscyclus uitwerken en
doorlopen
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Personeelsbeleid
Het volgen van de prioritering
en specialisering
Inzetten van de functiemix
Functionerings- en
beoordelingsgesprekken
verder implementeren

2019-2022

Implementatie nieuwe
bekostigingssystematiek
Aanvragen innovatiemiddelen
om verouderde materialen te
vervangen.

2022-2023

2019-2021
2019-2023

Financieel beleid
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VERWIJZING NAAR BIJLAGEN
Druk op de link om naar de bijlage te gaan:
1. Plan van aanpak PO Raad; ‘Goed worden, goed blijven’.
2. Document schoolfoto PO Raad februari 2019.
3. Document schoolfoto PO Raad juli 2019
4. Plan van aanpak didactisch handelen HCO 2019.
5. Ondersteuningsplan SPPOH
6. Ondersteuningsplan De Vlierboom
7. Professioneel statuut en daarbij horend scholingsplan
8. Marktprofiel
9. Notitie veiligheid en de Haagse scholen
10. Convenant Sponsering in het onderwijs
11. Brochure spelregels bij sponsoring
12. Ambitie statement De Haagse Scholen
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