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1. Inleiding

1.1  Voorwoord
In het Schoolplan 2020-2023 van Kindcentrum Vroondaal beschrijven we ons beleid voor de ko-

mende vier jaar. Wie zijn wij? Wat beweegt ons? Hoe geven wij ons onderwijs vorm? Wat is onze 

toekomstvisie? Waar werken wij naar toe? Dat alles is te lezen in dit schoolplan.

Kindcentrum Vroondaal staat voor toekomstbestendig onderwijs. Het schoolplan is een document 

dat ons inspireert om dat toekomstbestendige onderwijs steeds verder te ontwikkelen. Ons school-

plan is tot stand gekomen door diverse gesprekken en nadenksessies met het team en met ouders. 

Wij bouwen hiermee voort op onze missie en visie, die we eveneens hebben vastgesteld naar aan-

leiding van gesprekken met leerlingen, ouders, leerkrachten, bestuurders en onderwijsexperts van 

diverse instellingen. 

Ons schoolplan is een levend document. De strategische agenda van SCOH geeft het plan richting. 

Ambities uit dit schoolplan vertalen we elk jaar naar een jaarplan. Jaarplannen vormen de basis voor 

bouwplannen: de plannen voor onder-, midden- en bovenbouw. Wat deze verschillende plannen 

gemeen hebben? Ze vertellen wat wij als kindcentrum willen bereiken met het onderwijs en hoe dit 

vorm krijg in de dagelijkse praktijk in ons kindcentrum. Ook geeft dit schoolplan inzicht in hoe wij de 

kwaliteit van ons onderwijs voortdurend meten en evalueren.

Den Haag, april 2019

Team Kindcentrum Vroondaal

1.2  Schoolbeschrijving
Schoolnaam Kindcentrum Vroondaal

Brinnummer 16 WH

Adres Madepolderweg 76-78

2553 EG Den Haag

Telefoon 070 790 01 20 

E-mail kindcentrumvroondaal@scoh.nl 

Directie Mw. J.J. Menger (directeur)

Dhr. J. van Schaik (adjunct-directeur)

Website www.kindcentrumvroondaal.nl

1.3  Geschiedenis
Kindcentrum Vroondaal is een nog jong kindcentrum in de nieuwbouwwijk Vroondaal. Deze woon-

wijk ligt in het zuidwesten van Den Haag. Als voorbereiding op de oprichting van dit kindcentrum zijn 

er in januari 2017 inspiratieavonden gehouden met ouders, leerkrachten en onderwijsexperts. Het 

onderwerp van deze gespreksavonden was: hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? Hoe ziet 

u dit het liefst als ouder en als leerkracht? Wat verwachten ouders in de huidige maatschappij van 

een kindcentrum? Wat kunnen leerkrachten en scholen bieden?

De input van deze gespreksavonden is besproken met onderwijsexperts. Ook hebben we de advie-

zen voor de toekomst van het Platform Onderwijs 2032 bestudeerd. Op basis hiervan hebben we 

ons visiedocument geschreven. 

Op 1 augustus 2017 is Kindcentrum Vroondaal van start gegaan met onderwijs en opvang aan de 

Meppelweg te Den Haag. In maart 2018 zijn we verhuisd naar een tijdelijk gebouw aan de Made-

polderweg in de wijk Vroondaal. Naar verwachting zal het kindcentrum in 2020 verhuizen naar een 

nieuw gebouw aan de Thomas Manssingel. 

1.4  Schoolgrootte
De school telt op 1 oktober 2018 180 leerlingen en groeit enorm. De verwachting is dat er eind 

schooljaar 2018-2019 230 leerlingen zullen zijn. Het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met acht 

groepen. Als gevolg van uitbreiding in de loop van dit schooljaar met een negende groep zijn er vier 

heterogene kleutergroepen, een groep 3, een groep 4, een groep 5, een groep 6-7 en een groep 8. 

De school werkt in principe met een leerstofjaarklassensysteem. Het leerlingaantal blijft naar ver-

wachting flink stijgen de komende jaren. 

Kindcentrum Vroondaal telt daarnaast drie kinderdagverblijfgroepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

In 2020 verwachten we zes KDV-groepen te hebben.

1.5  Schooltijden
Wij werken met een continurooster. We beginnen de dag om 8.30 uur en eindigen met elkaar om 

14.45 uur. Er is een pauze van 45 minuten waarin de kinderen lunchen met de pedagogisch mede-

werkers van de opvang. Op woensdag duurt de dag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

1.6  Leerlingpopulatie
De meeste leerlingen van Kindcentrum Vroondaal komen uit de nieuwe Haagse wijk Vroondaal. 

Onze leerlingen komen uit gezinnen die representatief zijn voor onze schoolomgeving. De school 

wordt nagenoeg volledig bezocht door autochtone leerlingen. Minder dan tien procent van de leer-

lingen is allochtoon. Onze leerlingen leven in verschillende gezinssamenstellingen. Er zijn kinderen 

uit gescheiden gezinnen, kinderen uit gezinnen met twee werkende ouders en kinderen uit een tra-

ditioneel of samengesteld gezin.

Bevoegd gezag SCOH

Adres bevoegd gezag Postbus 18546

2502 EM Den Haag

Telefoon 070 311 87 87

E-mail info@scoh.nl

Bestuurder Dhr. G.J. van Drielen

Website www.scoh.nl
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Opvallend is het aantal kinderen met een hoger dan gemiddeld IQ dat zich aanmeldt bij ons op 

school. Binnen ons onderwijsconcept is er meer dan op traditionele scholen ruimte voor onderzoe-

kend leren. Daardoor kunnen we deze doelgroep goed bedienen.

Het opleidingsniveau van de ouders is hoog. Hierdoor is het leerlinggewicht, dat op basis van oplei-

dingsniveau van de ouders bepaald wordt, laag. Dit betekent dat Kindcentrum Vroondaal nauwelijks 

extra bekostiging van de overheid ontvangt. Op dit moment gaat het om twee leerlingen met een 

weging 0.3. Er zijn negen leerlingen waarvoor we financiering ontvangen in het kader van Neder-

lands onderwijs aan anderstalingen (Noat). 

1.7  Personeel
Het onderwijsteam van Kindcentrum Vroondaal bestaat uit veertien leerkrachten, twee vakdocen-

ten gym, een intern begeleider, een onderwijsassistent, een adjunct-directeur en een directeur. Er 

zijn zowel fulltime- als parttime leerkrachten aan de school verbonden. Per groep streven we naar 

maximaal twee leerkrachten. De leerkrachten die onderwijs geven aan dezelfde groep, overleggen 

structureel met elkaar. 

De intern begeleider bewaakt de kwaliteit van de leerlingenzorg. Zij ondersteunt de leerkrachten 

hierbij en onderhoudt de contacten met externen. Het team kent ook een aantal specialisten: er is 

een hoogbegaafdheidsspecialist, een gedragsspecialist en een cultuurspecialist. Zij combineren dit 

werk met hun werk als leerkracht van een groep.

Naast het team van leerkrachten heeft Kindcentrum Vroondaal een opvangteam met pedagogisch 

medewerkers. Zij werken op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang, leveren een belang-

rijke bijdrage aan ons Vroondaal Projectonderwijs en begeleiden onze kinderen bij de tussenschoolse 

opvang gedurende de lunch.

1.8  Stakeholders
Triodus
Onze voornaamste stakeholder is onze opvangpartner Triodus. Samen met hen vormen we Kind-

centrum Vroondaal. Samen hebben we bij de oprichting van het kindcentrum een visiedocument 

opgesteld dat ons gezamenlijk kompas vormt en de basis geweest is voor de verdere uitwerking van 

de onze missie, visie en ons ontwikkel- en onderwijsconcept.

Samenwerkingsverband SPPOH
Sommige kinderen hebben bij het leren in meer of mindere mate extra ondersteuning nodig. De 

samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs moeten ervoor zorgen dat voor ieder kind de 

juiste en de beste ondersteuning beschikbaar is. Omdat de ondersteuning dagelijks in de scholen 

plaatsvindt, werken de samenwerkingsverbanden intensief met de scholen samen. Zo werkt ons 

Samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden nauw samen met alle 

scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, 

waaronder Kindcentrum Vroondaal.

Multidisciplinair overleg
Een leerling wordt aangemeld voor het multidisciplinair overleg (MDO) als er sprake is van complexe 

zorg. In het MDO zitten de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werkster, de schoolarts, de 

GZ-psycholoog van het Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO), op afroep de wijkagent en/of 

andere specialisten samen aan tafel. Het doel van deze bespreking is om samen te bepalen welke 

hulp en ondersteuning er het beste ingezet kan worden. De intern begeleider is de voorzitter van dit 

team. Deze persoon zorgt ervoor dat de hulp daadwerkelijk in gang gezet wordt, er een terugkop-

peling plaatsvindt naar de ouder(s)/ verzorger(s) en leerkracht en dat de acties genoteerd worden in 

ons leerlingvolgsysteem.

De leerkracht vult een aanmeldingsformulier in en overlegt dit samen met de intern begeleider en 

met de ouder(s)/ verzorger(s)van de leerling. Het MDO vindt drie keer per schooljaar plaats, afhan-

kelijk van de aanmeldingen. Invulling gebeurt op grond van de aanmeldingen. 

Overige contacten
We hebben tevens contact met voorgezet onderwijsscholen in de regio, de leerplichtambtenaar van 

de Gemeente Den Haag en wijkagenten.

Inspectie
Onze school heeft het BRI-nummer overgenomen van een andere locatie van ons bestuur en heeft 

daardoor de inspectierapporten van die locatie als archief. Basisschool de Eshof heeft in 2014 in-

spectiebezoek gehad en heeft toen het basisarrangement toegewezen gekregen.

1.9  Kansen
Als recent opgericht kindcentrum in een groeiwijk zien wij veel kansen. In de wijk wonen talloze 

hoogopgeleide mensen die in ons Vroondaal Projectonderwijs kunnen participeren. Dit zorgt voor 

een frisse blik en een nieuw perspectief dat aan ons onderwijs wordt toegevoegd. De bijdrage die 

deze mensen leveren werkt zowel verbredend als verdiepend. 

Onze vele nieuwe, enthousiaste leerkrachten en pedagogisch medewerkers bieden ons onderwijs 

eveneens kansen. Deze professionals hebben bewust gekozen voor ons onderwijsconcept. Op Kind-

centrum Vroondaal heerst een professionele teamcultuur. Dit heeft een positieve uitwerking op het 

onderwijs.
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2. Opdracht van de school: missie en visie

2.1 Kernwaarden
Kindcentrum Vroondaal werkt vanuit drie kernwaarden:

Inspirerend Onderzoekend Nieuwsgierig

We prikkelen kinderen zowel 

in de binnen- als in de buiten-

ruimte en we brengen elkaar 

op ideeën.

We leren en ontwikkelen op 

basis van door het kind zelf 

gestelde vragen en sluiten 

hier zoveel mogelijk  

bij aan.

We willen graag weten  

hoe het zit.

2.2 Missie
Wij zijn ervan overtuigd dat de onderlinge samenwerking tussen de kinderopvang, basisschool en 

buitenschoolse opvang voor alle kinderen een meerwaarde heeft voor onze pedagogische en edu-

catieve uitgangspunten. Deze intensieve samenwerking legt de basis voor de doorgaande ontwikke-

lingslijn van onze kinderen. Onze medewerkers krijgen optimaal de gelegenheid hun kwaliteiten en 

talenten te benutten en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Om dit mogelijk te maken streven 

wij naar een vervlechting tussen de medewerkers van ons kindcentrum. Zo kunnen we alle leerlin-

gen zo optimaal mogelijk laten leren en zich ontwikkelen.

Onze missie is het toekomstbestendig opleiden van kinderen zodat ze optimaal voorbereid worden 

op de toekomst. Dit doen wij door ze voldoende kennis mee te geven van de basisvaardigheden en 

door ze uit te rusten met vaardigheden en inzichten die ze nodig hebben in de wereld van morgen. 

2.3 Visie

 

Pedagogische visie

  Positieve grondhouding        warme en uitdagende plek

accepteren van eigenheid     voldoende ruimte      zelfstandigheid

doorgaande leer- en ontwikkelingslijn 0-13 jaar
 

Educatieve visie

Hoge verwachtingen     individuele mogelijkheden     samenwerken

    onderzoekend leren     thematisch projectonderwijs 

persoonlijke leerroutes       klassikaal onderwijs met niveaugroepen

basis op orde       groepsdoorbrekend leren      bewegend leren

digitale geletterdheid
 

Levensbeschouwelijke visie

Protestants-christelijke identiteit

open houding naar diverse levensbeschouwingen

brede blik op de wereld      het vieren van christelijke feestdagen

We scheppen een klimaat waarbinnen de kinderen kunnen spelen, leren en ontwikkelen vanuit een 

gevoel van veiligheid, vertrouwen, welbevinden en zekerheid. Tegelijkertijd bieden we hen voldoende 

uitdaging voor sociaal-emotionele, motorische, creatieve en cognitieve ontwikkeling.

We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de eigenwaarde en bieden 

ieder kind de ruimte om zich op zijn eigen manier te ontplooien. We hebben hoge verwachtingen van 

inzet, kwaliteiten en competenties van de kinderen. We gaan uit van de individuele mogelijkheden.

We benaderen kinderen vanuit een positieve grondhouding. Dit doen we omdat we van mening zijn 

dat het belonen van positief gedrag meer effect heeft dan het corrigeren van negatief gedrag.

Een goede samenwerking en communicatie tussen management, teamleden, kinderen, ouders en be-

stuur vormt de basis voor een goed speel- en leerklimaat. Een goed kindcentrum maken we immers met 

z’n allen: we voelen ons, samen met de ouders, verantwoordelijk voor het welzijn van onze kinderen.

De doorlopende lijn van 0-13 jaar is letterlijk zichtbaar. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers 

werken volgens dezelfde methodes: ons Vroondaal Projectonderwijs, de observatiemethode en het 

bewegend-lerenconcept. De aansturing voor opvang en onderwijs gebeurt vanuit één directie. Zo 

borgen Triodus en SCOH een doorgaande lijn waardoor kinderen het kindcentrum ervaren als ‘hun’ 

gebouw. Een plek waar ze ervaringen opdoen, leervragen stellen en onderzoeksmogelijkheden aan-

gereikt krijgen.

Naast klassikaal onderwijs in de ochtenden geven wij ’s middags toekomstbestendig onderwijs in 

ons Vroondaal Projectonderwijs. Daarbij willen wij de kinderen meer en meer eigenaar laten zijn van 

hun eigen leerproces. We maken de stof betekenisvol voor leerlingen en dagen hen uit om op een 

onderzoekende manier antwoord te vinden op hun zelf gestelde leervragen. Het projectonderwijs 

wordt op een thematische manier aangeboden en dekt de kerndoelen van ons onderwijs volledig.

In ons handelen werken wij vanuit protestants-christelijke waarden. Daarbij staat respect hebben 

voor de ander centraal. Wij vinden het belangrijk om elkaar te ontmoeten, betrokken te zijn bij de 

omgeving, betrouwbaar te zijn voor mensen om ons heen en de verschillende partijen die aan ons 

verbonden zijn bij elkaar te brengen.

Ons team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers staat voor elkaar klaar. Samen met ou-

ders en leerlingen bouwen we een brug die we ondertussen al aan het bewandelen zijn. We vieren 

successen met elkaar, sturen bij waar nodig en kijken op een kritisch opbouwende manier naar de 

veranderende maatschappij waar wij onderdeel van uitmaken.
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2.4 Onderwijsconcept
Het onderwijsconcept van Kindcentrum Vroondaal is gevormd door team onderwijs en directie en 

aangevuld door team opvang. Het is gebaseerd op het visiedocument dat is opgesteld met (toekom-

stige) ouders, leerkrachten, onderwijsexperts en bestuur. In ons onderwijs maken we een duidelijke 

scheiding tussen ‘de basis op orde’ en het Vroondaal Projectonderwijs. Ons onderwijsconcept is een 

directe afleiding van onze missie en visie. 

In de ochtend besteden we intensief aandacht aan de basisvakken: Nederlands, rekenen, Engels en 

digitale vaardigheden. We noemen dit programmaonderdeel ‘de basis op orde’. Dit doen we deels 

door middel van klassikaal onderwijs en deels via persoonlijke leerlijnen. Waar mogelijk wordt de 

stof verkort aangeboden. Het vak digitale vaardigheden hoort volgens ons bij de basisvakken. Hier-

bij gaat het erom leerlingen op een veilige en behendige manier te leren omgaan met ICT. 

Ons middagonderwijs noemen wij het Vroondaal Projectonderwijs. Hierin bieden we de wereld-ori-

enterende en expressievakken op een thematische manier aan. We doen dit deels groepsdoorbre-

kend. Wij baseren ons hierbij op de thematische projectonderwijsmethodieken International Primary 

Curriculum (IPC) en de Noordwijkse methode. Ons onderwijs is toekomstbestendig: we leren niet 

alleen kennis, maar juist ook vaardigheden aan en we stimuleren een actieve houding van kinderen. 

Dit bereiken we door de kinderen zelf onderzoeksvragen te laten stellen. In het projectonderwijs zet-

ten we zowel leerkrachten als pedagogisch medewerkers in. In de groepen 1-2 werken we de hele 

dag thematisch. Ook hierbij baseren we ons op de IPC-methode.

Ons gebouw is aangepast aan ons onderwijsconcept. Het bestaat uit voldoende groepsruimten 

voor het klassikale onderwijs en leerpleinen voor het projectonderwijs. Binnen ons onderwijs wordt 

er zowel binnen als buiten gewerkt. Er zijn werkplekken ingericht op de leerpleinen, in de gangen en 

op het schoolplein. Ons bewegend-lerenconcept vraagt om flexibele werkruimten waarbij kinderen 

de mogelijkheid hebben om gedurende de dag voldoende te bewegen, en niet uitsluitend tijdens het 

buitenspelen en de gymlessen.

2.5  Strategische keuzes 2020-2023
Ons schoolbestuur SCOH heeft negen belangrijke kenmerken voor toekomstgericht onderwijs vast-

gelegd in de strategische agenda 2018-2022. Om goed te kunnen focussen hebben wij vier stra-

tegische keuzes bepaald waar Kindcentrum Vroondaal zich de komende vier jaar op richt. Onze 

focuspunten zijn:

• Vroondaal Projectonderwijs

• Kwalitatief goed onderwijs

• Professionele teamontwikkeling

• Samenwerken met ouders en partners

In hoofdstuk 3 beschrijven we wat we de komende vier schooljaren met deze vier focuspunten willen 

bereiken. We doen dit aan de hand van de volgende stappen: Waar wij voor gaan - Wat wij gaan 

doen - Wat wij gaan zien. Dit helpt ons om scherp te stellen op wat we precies willen bereiken, hoe 

we dat voor elkaar krijgen, en wat het resultaat is. Zo kunnen we onze ambities waarmaken.

3. Onderwijs

3.1  Identiteit en diversiteit
Kindcentrum Vroondaal is een protestants-christelijke school. Ons levensbeschouwelijk- en burger-

schapsonderwijs is gebaseerd op het identiteitskader van SCOH dat is vastgesteld in 2018.

Kindcentrum Vroondaal is de enige school in de nieuwbouwwijk Vroondaal. Ouders kiezen niet be-

wust voor protestants-christelijk onderwijs, maar kiezen ook voor ons kindcentrum vanwege ons 

onderscheidende onderwijsconcept en omdat het dichtbij huis is. In de intakegesprekken vertellen 

wij ouders hoe onze identiteit vorm krijgt in ons onderwijs. 

Wij beginnen de dag met een dagopening. Leerkrachten kiezen zelf de vorm. Het kan bijvoorbeeld 

een gebed, een Bijbelverhaal of een gedicht zijn. Met behulp van de methode Trefwoord laten we de 

kinderen kennismaken met de belangrijkste Bijbelverhalen. We verbinden deze aan maatschappelij-

ke thema’s. Christelijke feestdagen vieren we samen. In de aanloop naar de feestdagen leggen we 

de essentie van de feestdag uit, en verbinden we dit aan de christelijke waarden.

Met ons onderwijs willen wij actief burgerschap en sociale integratie bevorderen. Wij willen de 

culturele achtergrond van de kinderen in de klas gebruiken en besteden aandacht aan de verschei-

denheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals deze in onze multiculturele 

samenleving spelen. Wij bieden het vak burgerschap aan op drie domeinen: democratie (gelijke 

behandelingen, solidariteit, kritische houding ten aanzien van de maatschappelijke kwesties), par-

ticipatie ( je medeverantwoordelijk voelen voor de buurt, het milieu, het kindcentrum) en identiteit 

(waarderen en respecteren van verschillen, herkennen van discriminatie, omgaan met vrijheden en 

beperkingen).

Kindcentrum Vroondaal streeft ernaar een 

christelijke dialoogschool te worden. Dit 

houdt in dat we onze christelijke identiteit 

expliciet uitdragen en tegelijkertijd open 

en in verbondenheid omgaan met andere 

levensbeschouwingen. We gaan hierbij 

uit van het identiteitskader van SCOH en  

gebruiken hierbij de schijf van zes. De schijf 

van zes verwijst naar de zes dimensies 

waarin de identiteit van onze school tot  

uitdrukking komt: Eindprofiel van de leer-

ling, Cultuur en hoogtepunten, Uiterlijk  

en inrichting, Partners van de school,  

Leerkrachtkwaliteiten en Bestuur en beleid. 

Uit onze zelfevaluatie komen deze ont-

wikkelpunten naar voren: Partners van de 

Bestuur 
en beleid

Leerkracht-
kwaliteiten

Identiteit en
kernwaarden

Cultuur 
en hoogte-

punten

Eindprofiel
van de 
leerling

Uiterl�k en
inrichting

Partners
van de
school

DialoogschoolMonoloogschool

Kleur�ke/WaardenschoolNeutraleschool

Maximale
christel�ke identiteit

Minimale openheid
en verbondenheid

Maximale openheid
en verbondenheid

Minimale
christel�ke identiteit

De sch�f van zes Vroondaal is een Dialoogschool



12 13

school en Uiterlijk en inrichting. Voor onze school betekent dit dat we aan de slag gaan met deze 

twee onderwerpen. Hoe we dit doen beschrijven we in het jaarplan.

Als christelijke dialoogschool vinden wij het belangrijk dat de kwaliteit van ons kindcentrum goed is. 

Het gaat om meer dan ‘opleiding’. Ons kindcentrum wil bijdragen aan de vorming van mensen die 

in vrijheid hun kwaliteiten kunnen inzetten in de samenleving en in het leven, en die daar zin en be-

tekenis aan ontlenen voor anderen en zichzelf. Leren leren, leren kiezen en leren (samen)leven gaan 

hand in hand. Op deze manier willen we als christelijke dialoogschool jongeren toerusten voor de 

steeds complexere wereld van vandaag en morgen. Zorg voor de uniciteit van alle leerlingen is het 

uitgangspunt, in het bijzonder voor de leerling die het moeilijk heeft.

Kindcentrum Vroondaal hecht aan een onafhankelijke positie en wil zelf de inhoud van ons onderwijs 

bepalen. Dit komt mede tot uitdrukking in ons beleid ten aanzien van sponsorgelden. Wij accepteren 

zulke gelden niet om te voorkomen dat dit invloed heeft op ons onderwijs.

3.2  Brede vorming
Binnen ons onderwijsconcept krijgen kinderen optimaal de ruimte om zich breed te ontwikkelen. 

Ons pedagogisch-didactische klimaat draagt hieraan bij. Leerkrachten voeren goed klassenma-

nagement en zorgen voor rust en orde. Ons onderwijs is erop gericht dat de leerlingen eigenaar 

zijn van hun eigen leerproces en zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch kunnen leven in 

een dynamische, steeds veranderende maatschappij. We bereiden kinderen voor op de stap naar 

het voortgezet onderwijs. Daarom leren we hen stapsgewijs zelfstandig werken, samen problemen 

op te lossen en verantwoordelijkheid te zijn voor hun gedrag. We moedigen hen aan om een eigen 

mening te vormen over waarden en normen en deze mening ook te uiten. Zo ontwikkelen kinderen 

zelfvertrouwen en een gevoel voor competentie.

Op Kindcentrum Vroondaal is sprake van een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Ons kindcentrum bestaat uit één team van medewerkers. Dit bestaat uit pedagogisch medewerkers 

die binnen de opvang werken (op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang) en leerkrach-

ten die werken met kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Om de doorlopende leerlijn mogelijk te maken 

werken we met hetzelfde pedagogisch beleid en dezelfde onderwijs- en ontwikkelmethodiek. In alle 

groepen hebben we een beredeneerd aanbod van vakken die samen een geheel vormen. Inhoud 

en differentiatie van ons leerstofaanbod plannen we zorgvuldig, zodat een vloeiend aanbod voor 

leerlingen ontstaat. 

De voortgang van de leerlingen op de basisvakken houden we bij door middel van het Cito Leerling-
volgsysteem. Leerkrachten werken met het registratiesysteem Parnassys. Hierin worden naast de 

Cito-uitslagen ook de resultaten op de methodisch gebonden toetsen geregistreerd.

Ons onderbouwteam en ons opvangteam werkt voor de kinderen van 0-6 jaar met de observatie- 
methode KIJK. Door met hetzelfde systeem te werken borgen we de doorgaande lijn.

In de ochtend geven wij onderwijs in de basisvakken Nederlands, rekenen, Engels en digitale  

vaardigheden. In de middag geven we Vroondaal Projectonderwijs. Hierbij bieden we alle wereld- 

oriënterende- en expressievakken op een thematische manier aan. Vakgebieden krijgen hierdoor 

veel meer inhoudelijke betekenis voor de leerlingen. We werken volgens de onderwijsmethodiek IPC 

(International Primary Curriculum). Kinderen stellen tevens hun eigen leervragen op. Het antwoord 

op deze leervragen vinden ze op tal van manieren, door onderzoekend bezig te zijn. Kinderen ont-

dekken hoe ze leren, ze leren samenwerken en ze komen erachter wat ze moeten doen als ze vast-

lopen. Met behulp van het digitale registratiesysteem van IPC houden we per kind bij welk kerndoel 

wanneer behaald is. 

De talentcarrousel is een ander middel waarmee we aan verschillende doelen werken. In de talent-

carrousel geven leerkrachten les vanuit hun vakspecialisatie. Dit doen ze van groep 1 tot en met 8. 

Ze ontwerpen lessenseries die afgestemd zijn op de doelgroep. Kinderen kiezen het vak dat het best 

aansluit bij hun talent. Binnen deze talentcarrousel ligt de nadruk op het opdoen en verder ontwik-

kelen van vaardigheden. Onze leerlingen werken bij de talentcarrousel in hun eigen unit. We hebben 

binnen ons kindcentrum vier units: groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. 

Twee van onze leerkrachten hebben de opleiding tot Cultuurcoördinator gevolgd. Zij hebben ons 

cultuurbeleid ontworpen en zorgen voor de koppeling tussen het cultuuraanbod dat de Gemeente 

Den Haag biedt en ons Vroondaal Projectonderwijs.

Referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen moeten beheersen 

voor de Nederlandse taal en voor rekenen. Deze zijn landelijk geldend. Basisschoolleerlingen  

moeten aan het einde van de schooltijd minimaal niveau 1F halen. Wij hebben hier eigen ambities 

voor, ook met betrekking tot leerlingen die een hoger streefniveau halen: 1S voor rekenen en 2F voor 

taalverzorging en lezen.

Wij werken volgens het bewegend-lerenconcept. Dit houdt in dat we drie keer per week gymles  

bieden aan alle groepen: twee keer van een vakleerkracht en een keer van de eigen leerkracht.  

Daarnaast zijn er voor de leerlingen sta-werkplekken en werkplekken in de projectruimten.  

Ook wordt er daar waar mogelijk bewegend geautomatiseerd.
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Kindcentrum Vroondaal heeft een continurooster. We beginnen de dag om 8.30 uur en eindigen met 

elkaar om 14.45 uur. Er is een pauze van 45 minuten waarin de kinderen lunchen met de pedago-

gisch medewerkers van de opvang. Op woensdag duurt de schooldag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

3.3  Kansen voor elk kind
In de ochtenden werken we volgens het directe-instructiemodel (DIM). Daarbij werken de kinderen 

klassikaal in drie niveaugroepen. Meer begaafde kinderen krijgen de lesstof compact aangeboden, 

als uit een toets blijkt dat het kind de stof voldoende beheerst. Immers: alles wat je al weet, hoef je 

niet te leren. Hierdoor is er (extra) tijd voor het Vroondaal Projectonderwijs. Kinderen die extra hulp 

nodig hebben krijgen verlengde instructie en worden gekoppeld aan een maatje. Waar mogelijk ma-

ken we de lesstof meer concreet, bijvoorbeeld door met behulp van voorwerpen te rekenen.

In de groepen 1/2 is twee keer per week een extra onderwijsassistent aanwezig die ondersteunt bij 

het verbeteren van het taalniveau en het bestrijden van eventuele taalachterstanden. Dit doen we 

door middel van spelinterventies. In de groepen 3 tot en met 8 besteden we extra aandacht aan uit-

breiding van de woordenschat. Hiervoor gebruiken we het woordenschatkatern uit de methode Taal 

op Maat. Onze extra ondersteuning aan kinderen die meer begeleiding of uitdaging nodig hebben is 

geborgd in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Het Vroondaal Projectonderwijs leent zich er goed voor om op verschillende niveaus te werken. 

Naast de basiskennis die voor ieder kind bedoeld is kiest ieder kind zijn eigen uitdaging en zet in 

samenwerking met anderen eigen onderzoek op. Er wordt daarbij gewerkt volgens de principes van 

onderzoekend leren. Kinderen leren door na te denken en door dingen uit te proberen. 

Kindcentrum Vroondaal wil de sociale veiligheid van leerlingen waarborgen. Voor kinderen van  

0 tot en met 6 werken we met de observatiemethode KIJK, waar ook een sociaal-emotionele  

observatie deel van uitmaakt. Voor de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we de vragenlijsten van 

ZIEN, die gekoppeld zijn aan Parnassys. De resultaten uit de vragenlijsten en observaties worden 

door de leerkracht en de intern begeleider besproken en indien nodig aangepakt. Onze vertrouwens-

persoon ondersteunt bij het bewaken en borgen van de sociale veiligheid. Op dit moment oriënteren 

we ons op de aanschaf en invoering van een methodiek voor sociaal-emotioneel leren die past bij 

onze visie en waarbij eigenaarschap van leerlingen het belangrijkste uitgangspunt vormt. Daar-

mee willen we ons huidige anti-pestbeleid aanvullen en uitbreiden. De Expertgroep Gedrag die dit 

onderzoekt bestaat uit leerkrachten en pedagogisch medewerkers. We willen de sociale veiligheid 

kindcentrumbreed vormgeven. De teambreed gekozen methode zal met ingang van het schooljaar 

2019-2020 ingevoerd worden. De ambities werken we per schooljaar verder uit in het jaarplan.

3.4  Onderwijs voor de toekomst
Het onderwijsconcept van Kindcentrum Vroondaal is gebaseerd op de adviezen die gedaan zijn door 

Platform Onderwijs 2032. Er is in de uitwerking goed gekeken naar wat kinderen aan kennis en vaar-

digheden nodig hebben als zij in 2032 de arbeidsmarkt op gaan. Toekomstbestendig onderwijs bevat 

volgens ons twee belangrijke ingrediënten. Allereerst moet de basis op orde zijn: kinderen moeten 

goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast willen we dat kinderen eigenaar zijn van hun 

eigen leerproces en er een beroep gedaan wordt op het onderzoekend vermogen van de kinderen. 

Dit hebben we uitgewerkt in onze visie en ons onderwijsconcept. Onderwijs van de toekomst vraagt 

ook om een team van mensen dat kan inspringen op een veranderende samenleving, dat open staat 

voor nieuwe ontwikkelingen en deze op waarde weet te schatten: welke ontwikkelingen geven we 

een plek in ons onderwijs, en welke niet? Kindcentrum Vroondaal wil een professionele leergemeen-

schap zijn van leerkrachten en pedagogisch medewerkers die beschikken over deze vaardigheden 

en die dit toepassen in de dagelijkse praktijk.

3.5 Uitwerking van de strategische keuzes 2020-2023
De komende vier jaar werken we aan onze vier focuspunten:

• Vroondaal Projectonderwijs

• Kwalitatief goed onderwijs

• Professionele teamontwikkeling

• Samenwerken met ouders en partners

 

We hebben deze focuspunten visueel gemaakt in een infographic. Deze infographic maakt in een 

oogopslag duidelijk wat Kindcentrum Vroondaal de komende vier jaar wil bereiken. De infographic is 

te vinden op de volgende pagina’s. Vervolgens werken we onze strategische keuzes uit aan de hand 

van de volgende stappen: Waar wij voor gaan – Wat wij gaan doen – Wat wij gaan zien.
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Focus 1: Vroondaal Projectonderwijs
Ons kindcentrum is nog jong. Bij de start van deze schoolplanperiode bestaat het anderhalf jaar. In 

die anderhalf jaar is er veel in gang gezet. We hebben grote stappen gezet bij het ontwikkelen van 

ons Vroondaal Projectonderwijs. De komende schoolplanperiode willen wij dit verder uitbouwen en 

ontwikkelen.

Dit willen we doen door de methode van het International Primary Curriculum (IPC) stevig te veran-

keren in ons onderwijs. Door dit goed te implementeren wordt ons projectonderwijs nog effectiever. 

De talentcarrousel en het groepsdoorbrekend werken breiden we uit.

Binnen het projectonderwijs verschuift de rol van de leerkracht van alleen lesgevende taken naar 

een meer begeleidende rol. Er moet vanuit een begeleidende en bevragende rol lesgegeven worden. 

Leerlingen helpen zelf doelen op te stellen, en een plan op te stellen om deze doelen te behalen. 

Door de leerling eigenaarschap over het leren te geven weten we dat de leeractiviteiten als meer 

betekenisvol en zinvol worden ervaren. We vinden het van belang dat kinderen zelf meedenken in 

hun eigen ontwikkelingsproces. Leerkrachten moeten hierbij een goed overzicht hebben, zodat we 

kunnen garanderen dat onze leerlingen ook op het gebied van wereldoriëntatie en expressievakken 

de complete leerlijn aangeboden krijgen. 

Waar wij voor gaan:
• IPC-methode stevig verankeren in ons onderwijs

• Vakspecialisaties leerkrachten uitbouwen

• Talentcarrousel verder opzetten

• Groepsdoorbrekend werken binnen units (1-2 / 3-4 / 5-6 / 7-8)

• Leerkrachten regisseren het projectonderwijs

• Cultuur stevig verankeren in het projectonderwijs

Wat wij gaan doen:
• Implementatietraject IPC volgen

• Leerkrachten opleiden tot vakspecialisten

• Kinderen een onderzoekende houding aanleren

• Leerkrachten trainen in het stellen van onderzoeksvragen

• Opzetten van een cultuurbeleidsplan gekoppeld aan het projectonderwijs

Wat wij gaan zien:
• Betekenisvol projectonderwijs met hoge leeropbrengsten

• Leerkrachten die kindcentrumbreed hun vakspecialisatie uitvoeren

• Kindcentrumbrede, leerzame thema’s, afgewisseld met specifieke thema’s per unit

• Groepsdoorbroken cultuuraanbod dat aansluit bij het Vroondaal Projectonderwijs

• Leerkrachten en pedagogisch medewerkers vullen elkaar aan bij het projectonderwijs

Focus 2: Kwalitatief goed onderwijs
De kwaliteitszorg binnen Kindcentrum Vroondaal is geborgd, maar berust tegelijkertijd op een tra-

ditioneel systeem. In ons ochtendprogramma werken we aan de basisvakken volgens de directe-in-

structiemethode, een meer traditionele methode. ’s Middags geven we toekomstgericht projecton-

derwijs. De komende schoolplanperiode willen we onderzoeken hoe we meer overeenstemming 

kunnen krijgen tussen ons ochtend- en ons middagprogramma. We willen ook ons onderwijs in de 

basisvakken meer toekomstbestendig van vorm maken.

Werken vanuit de vraag van kinderen en leerlingen stimuleren meer onderzoekend bezig te zijn 

vraagt om een andere benadering van de leerstof. We willen niet langer de methodes leidend laten 

zijn, maar willen werken vanuit leerdoelen en hier zinvolle en betekenisvolle leeractiviteiten aan 

koppelen.

Kindcentrum Vroondaal wil leerlingen digitaal vaardig en mediawijs maken. Ons doel is leerlingen 

leren begrijpen en hoe ze telkens nieuwe technologische diensten en producten kunnen benutten, 

welke rol logisch redeneren en programmeren daarin spelen, hoe je digitale informatie kunt duiden 

en verwerken en hoe je omgaat met digitale media en beelden. 

Voor het vak Engels gebruiken wij een methode vanaf groep 1. Naast dit structurele aanbod willen 

we een meer toepassingsgerichte vorm van Engels onderwijs aanbieden binnen ons projectonder-

wijs. Dit zal zich in eerste instantie richten op de spreekvaardigheid.

Waar wij voor gaan:
• Onderwijs in basisvakken en projectonderwijs aan elkaar koppelen

• Doelen en leerlijnen bepalen ons onderwijs, de methodes ondersteunen

• Leerlijnen waar mogelijk compact aanbieden

• Hoogbegaafdheidsonderwijs bieden in de klas
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• Dynamisch gebruik van ICT verder verankeren in ons onderwijs

• Verder implementeren van het vak Engels in het projectonderwijs

Wat wij gaan doen:
• Leerkrachten en pedagogisch medewerkers trainen in het stellen van onderzoeksvragen

• Leerkrachten en pedagogisch medewerkers begeleiden in het doorgronden van de leerlijnen en 

leren zelf doordachte keuzes te maken

• Onderwijsmodel aanpassen om de onderzoekende houding van kinderen beter te kunnen stimuleren

• Hoogbegaafdheidsonderwijs koppelen aan het projectonderwijs en aan het ochtendprogramma

• ICT-aanbod afstemmen op ons onderwijsconcept

• Leerkrachten en pedagogisch medewerkers opleiden om een steviger aanbod van Engels in het 

onderwijs te kunnen toepassen

Wat wij gaan zien:
• Het ochtendprogramma (de basis op orde) en het middagprogramma (Vroondaal Projectonder-

wijs) lopen naadloos in elkaar over door doordachte keuzes in toepassing van onderwijsmodellen

• Leerlingen worden op hun eigen niveau begeleid in de klas

• Leerlingen ontvangen ondersteuning en zorg zoveel mogelijk in de klas

• ICT-beleid staat ten dienste van leren en ontwikkelen en is in balans met andere verwerkingsvormen

• Het vak Engels is stevig verweven in het Vroondaal Projectonderwijs

Focus 3: Professionele teamontwikkeling
De komende schoolplanperiode willen we met elkaar een organisatiestructuur opzetten waarbij 

de inzet van pedagogisch medewerkers in het onderwijs optimaal benut wordt. Ook willen we een 

breder managementteam vormen met vertegenwoordigers uit de verschillende bouwen. We willen 

dat ieder teamlid zijn eigen vakspecialisatie ontwikkelt en deze bij alle verschillende groepen kan 

inzetten. Dit behelst kennis van de leerlijnen, maar ook een grote praktische vaardigheid op divers 

gebied. Het vraagt om samenwerking tussen pedagogisch medewerker en leerkracht op een niveau 

waarbij je met elkaar scholing krijgt en hier samen vervolg aan kunt geven.
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Waar wij voor gaan:
• Leerkrachten en pedagogisch medewerkers vormen één team en werken intensief samen

• De overgang van kinderen in de unit van 0-6 jaar is goed geborgd

• Ons team is een professionele leergemeenschap: we leren met en van elkaar en staan open voor 

nieuwe inzichten

• Alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers ontwikkelen een eigen vakspecialisatie

• Pedagogisch medewerkers zetten zich in in het onderwijs

Wat wij gaan doen:
• Teamtrainingen en individuele trainingen effectief inzetten

• Een doorgaande lijn waarborgen voor kinderen in de unit van 0-6 jaar

• De professionele leergemeenschap verder uitbouwen en eigenaarschap van teamleden verder 

versterken

• Een systeem van collegiale consultatie opzetten

• Unitonderwijs in de middag waarborgen

• Unitonderwijs in de ochtend verkennen

Wat wij gaan zien:
• De kwaliteiten van leerkrachten en pedagogisch medewerkers worden optimaal ingezet

• De kwaliteit van onze leergemeenschap wordt steeds professioneler 

• We geven op een hoog niveau feedback aan elkaar

• Contouren van unitonderwijs zijn zichtbaar in het middagprogramma

Focus 4: Samenwerken met ouders en partners
De besturen van SCOH en Triodus hebben bij de oprichting van Kindcentrum Vroondaal de intentie 

uitgesproken het kindcentrum als één gezicht naar buiten toe aan te sturen. Dit is op de werkvloer 

goed van de grond gekomen door intensieve samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en 

leerkrachten. Op organisatieniveau is dit nog niet geheel gelukt. Veel zaken met betrekking tot be-
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drijfsvoering moeten bestuurlijk nog verder geregeld worden. Ook zaken die betrekking hebben op 

de organisatiestructuur, zoals uitwisseling van kindinformatie, kunnen nog verder verbeterd worden.

Binnen Kindcentrum Vroondaal zoeken we naar een andere manier om ouderbetrokkenheid te ver-

groten. We spreken ouders aan op hun interesses en proberen hen vanuit hun vakexpertise aan ons 

te binden. De bijdrage die ouders kunnen leveren is heel waardevol voor ons projectonderwijs.

We willen het aanbieden van verlengde-schooldagactiviteiten doordacht oppakken. Sport, cultuur 

en Engels zijn vakgebieden waarin wij ons als kindcentrum willen onderscheiden. Activiteiten na 

schooltijd moeten hierop aansluiten en voortborduren. Het heeft onze voorkeur om deze activiteiten 

samen met onze opvangpartner Triodus op te zetten.

Waar wij voor gaan:
• Intensief samenwerken met ondernemers in de buurt ten dienste van het onderwijs

• Verlengde-schooldagactiviteiten opzetten met opvangpartner Triodus

• Organisatiestructuur aanpassen zodat opvang en onderwijs naar buiten één gezicht hebben

• Ouders betrekken bij en inzetten in het projectonderwijs

Wat wij gaan doen:
• Inventariseren welke ondernemers er zijn in Vroondaal, en contact leggen om te bezien welke 

samenwerking mogelijk is

• Samen met netwerkpartners (sport, cultuur, welzijn etc.) activiteiten opzetten voor verlengde 

schooldag

• Samen met SCOH en Triodus werken aan nauwere samenwerking van de organisaties

• In kaart brengen op welk gebied ouders inzetbaar zijn

Wat wij gaan zien:
• Samenwerking met ondernemers draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van onze leerlingen

• Verlengde-schooldagactiviteiten dragen bij aan ons onderwijs- en ontwikkelconcept

• Kindcentrum Vroondaal is zowel op de werkvloer als op organisatieniveau één geheel

• Meer betrokkenheid van ouders bij de inhoud van ons onderwijs

4. Personeelsbeleid

4.1  Inleiding
Het team van Kindcentrum Vroondaal is ambitieus. Het wil zich als een professioneel team blijven 

ontwikkelen. De ontwikkelingen en mogelijkheden in de maatschappij volgen elkaar in snel tempo 

op. Het is belangrijk om hierin de juiste keuzes te maken, keuzes die ons onderwijs ten goede komen. 

In dit hoofdstuk beschrijven we het personeelsbeleid voor de komende vier jaar. Deze beleidskeuzes 

hangen nauw samen met onze voornemens op onderwijskundig gebied. Ons personeelsbeleid is 

dan ook nauw verweven met onze strategische keuze voor professionele teamontwikkeling, zoals 

we beschreven in hoofdstuk 3.

4.2  Een professionele cultuur
Op ons kindcentrum hechten we veel waarde aan de professionele instelling van de werknemers en 

aan een juiste beroepshouding. Daarbij hebben we de volgende uitgangspunten:

1. De teamleden handelen overeenkomstig de missie en visie van het kindcentrum

2. De teamleden voelen zich mede verantwoordelijk voor het kindcentrum, de leerlingen en elkaar

3. De teamleden kunnen en willen met anderen samenwerken

4. De teamleden bereiden zich goed voor op vergaderingen en bijeenkomsten en zijn betrokken

5. De teamleden voeren genomen besluiten loyaal uit

6. De teamleden zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken

7. De teamleden zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen

8. De teamleden zorgen met elkaar voor een professionele cultuur

9. De teamleden waarderen en leren van elkaars sterke punten

4.3  Professionele en persoonlijke ontwikkeling
In kindcentrum Vroondaal heerst een professionele cultuur. De directeur en de adjunct-directeur zijn 

beiden geregistreerd schoolleiders. Wij zijn een lerende organisatie waarin we van en met elkaar 

leren, en waarin we samen beslissingen nemen. Het kiezen voor het Vroondaal Projectonderwijs is 

zo’n teamtraject geweest. Ook bij de mogelijke heroverweging van het directe-instructiemodel (DIM) 

maken we met elkaar keuzes. Het samen leren borgen we op verschillende manieren. Een daarvan 

is de collegiale consultatie. Teamleden komen tijdens het projectonderwijs bij elkaar in de klas om 

van elkaar te leren. We ruimen hier bewust tijd voor in. Door na afloop van de les met elkaar in ge-

sprek te gaan over het onderwijs leren teamleden van elkaar. Dit leidt tot onderling vertrouwen en 

verdere professionalisering van ons onderwijs. Doel hiervan is om gezamenlijke verantwoordelijk te 

dragen voor het onderwijs op Kindcentrum Vroondaal.
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Om de teamleden te stimuleren tot persoonlijke ontwikkeling heeft Kindcentrum Vroondaal een 

eigen gesprekkencyclus opgezet. Deze cyclus is gebaseerd op de richtlijnen van SCOH en heeft de 

instemming van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad, de PMR. De kaders voor 

de gesprekkencyclus worden bepaald door de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de geldende 

CAO PO.

Iedere leerkracht stelt jaarlijks een persoonlijk ontwikkelplan op. De inhoud van dit ontwikkelplan 

past in het ontwikkelprofiel van de leerkracht en in het jaarplan van de school. Het plan komt aan 

de orde in de voortgangsgesprekken en het functionerings- of beoordelingsgesprek met de directie. 

Tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek bespreken directie en leerkracht een vooraf ingevuld ge-

spreksformulier, volgens het beleid van SCOH. In het tweejaarlijkse beoordelingsgesprek gebruiken 

we ons competentieprofiel. Directie en leerkracht bespreken onder andere houding en gedrag naar 

collega’s en ouders, en de doorgemaakte ontwikkeling. Dit gebeurt conform het beleid van SCOH.   

Een ander middel waaruit ons lerend vermogen blijkt, zijn de klassenbezoeken door de directie. 

Minimaal een van deze klassenbezoeken wordt gedaan aan de hand van een checklist: de vaar-

digheidsmeter. Het directielid vult de checklist in en er volgt een reflectief nagesprek. De eventuele 

ontwikkelpunten worden meegenomen in het persoonlijk ontwikkelplan van de leerkracht. 

Binnen SCOH is er een kenniscentrum opgericht waarbinnen teamleden scholing kunnen volgen die 

past bij hun persoonlijke ontwikkeling, of die van de school. Daarnaast hebben alle medewerkers per 

jaar recht op scholing ter waarde van € 500,-. SCOH heeft voor iedere medewerker een digitaal be-

kwaamheidsdossier aangemaakt. Dit dossier bevat onder andere afschriften van diploma’s en cer-

tificaten. Medewerkers hebben zelf toegang tot dit dossier en kunnen zelf documenten toevoegen.

Als professioneel team willen we kritisch kijken naar de verdeling van het werk. Vanaf het schooljaar 

2019-2020 stelt het team een werkverdelingsplan op dat met de directie wordt besproken.

4.4 Nieuw personeel en stagiaires
De arbeidsmarkt voor leerkrachten staat onder druk. Het is Kindcentrum Vroondaal als snel groei-

ende school tot nu toe goed gelukt om leerkrachten te werven. Wij zijn ervan overtuigd dat dit komt 

door onze inspirerende collectieve ambitie en onze professionele, innovatieve cultuur. Dit spreekt 

(toekomstige) leerkrachten aan. Bij werving van een nieuwe collega stellen we een profiel op, waar-

na we de vacature tegelijkertijd intern en extern uitzetten. We hebben hierbij extra oog voor het wer-

ven van mannelijke collega’s. De sollicitatiecommissie bestaat uit de directeur, de adjunct-directeur 

en een leerkracht uit de betreffende bouw. Gaat het om een directievacature dan zit hier ook een 

medewerker P&O bij vanuit het stafbureau van SCOH. 

Nieuwe leerkrachten die voor het eerst voor de klas staan koppelen we aan een maatje binnen de 

bouw. Dit maatje beantwoordt vragen en begeleidt de nieuwe collega binnen de cultuur van het 

team. Hierbij gaat het over  de missie, de visie en ons onderwijsconcept, kortom over de collectieve 

ambitie van het kindcentrum en hoe de nieuwe leerkracht hierin zijn plek vindt. Binnen SCOH is er 

een leernetwerk voor begeleiding van startende leerkrachten.

In de eerste twee jaar van het bestaan heeft Kindcentrum Vroondaal geen stagiaires begeleid. De 

opbouw van het kindcentrum had prioriteit. Vanaf het schooljaar 2019-2020 worden we een op-

leidingsschool en zullen we stagiaires begeleiden. Kindcentrum Vroondaal heeft daarbij als doel 
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toekomstige leerkrachten te helpen zich verder te ontwikkelen tot goede leerkrachten. SCOH werkt 

hierbij samen met de Pabo van Hogeschool InHolland.

4.5  Verzuimbeleid
Een medewerker die niet in staat is te werken meldt dit bij de directie. Deze regelt een vervanger. 

Vanaf het moment van de melding is er dagelijks contact met de medewerker. Bij kort veelvuldig 

verzuim (drie keer opeenvolgend in een periode van een jaar) houden directeur en medewerker 

een verzuimgesprek. Bij langdurig verzuim wordt er contact gehouden met de Arboarts en/of de 

verzuimconsulent van Zorg van de Zaak. Het reïntegratietraject wordt in samenspraak met het per-

soneelslid door de directeur opgesteld en begeleid. Voor de vervanging van de medewerker volgen 

we het interne verzuimbeleid.

4.6  Mobiliteitsbeleid
In het functioneringsgesprek wordt geïnventariseerd of er belangstelling is onder het teamleden 

voor vrijwillige mobiliteit. Dit wordt aan de afdeling P&O van SCOH meegedeeld. Daarnaast wordt 

in het directieoverleg gekeken naar verplichte mobiliteit.
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5. Kwaliteitszorg

5.1  Inleiding
Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijs op ons kindcentrum vormgeven. De directie  

is verantwoordelijk voor de uitvoering van kwaliteitszorg. We nemen dit serieus en maken dit  

zichtbaar in:

• het doorlopen van de cyclus plan-do-check-act bij de activiteiten met betrekking tot kwaliteitszorg

• het vastleggen en bewaken van teamafspraken

• het creëren van draagvlak

• het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de leerkrachten

• het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking

Bij kwaliteitszorg hoort een professionele schoolcultuur. Het is ons uitgangspunt dat iedere leer-

kracht zich verantwoordelijk voelt voor kwalitatief goed onderwijs op het niveau van onze school. 

Onze kwaliteitszorg is dan ook nauw verweven met onze strategische keuze voor kwalitatief goed 

onderwijs, zoals we beschreven in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze wij 

onze kwaliteit bewaken, borgen en verbeteren.

5.2  Onze kwaliteitszorg
Handelings- en opbrengstgericht werken in de groep gaat uit van de fasen waarnemen, begrijpen, 

evalueren en uitvoeren. De kwaliteitszorg op Kindcentrum Vroondaal heeft de volgende cyclus als 

basis: data verzamelen, analyse uitvoeren, groepsplan schrijven, uitvoeren, bijstellen, data verzame-

len. Zo gaan we door in de cyclus.

De data verkrijgen we uit ons leerlingvolgsysteem Parnassys, waarin we de resultaten van de me-

thodetoetsen en Citotoetsen verwerken. Daarnaast leveren observaties van leerlingen en gesprekken 

met leerlingen en ouders veel handelingsgerichte informatie op. De leerkracht is de dataverzamelaar.

Bij de analyse, het duiden van de gegevens, stelt de leerkracht zich de vraag welk effect zijn of haar 

onderwijs heeft op de leerlingen. Op basis van de analyse signaleert de leerkracht leerlingen die de 

komende periode extra aandacht nodig hebben. Hierbij kan gedacht worden aan verlengde instruc-

tie, meer leertijd, extra leerstof, activerende werkvormen of aan pedagogische maatregelen om de 

motivatie, taakaanpak, de competentie, de autonomie en de relatie te verbeteren. Al deze onderde-

len worden beschreven in het groepsplan.

We stellen voor ons kindcentrum naast de groepsdoelen ook schoolbrede doelen vast. We be- 

spreken alle groepsresultaten twee keer per schooljaar in een opbrengstenvergadering. Met het hele 

team bekijken we of we de van tevoren vastgestelde doelen behaald hebben en welke doelen we 

voor de volgende periode vaststellen. Als daar aanleiding toe is stellen we als team een verbeter-

traject vast. Dit blijven we tussentijds monitoren en passen we waar nodig aan. We maken hierbij 

gebruik van de PDCA-cyclus (plan, do, check, act).

27

Met alle verzamelde gegevens en onze ambitie gaan we aan de slag. Het groepsplan wordt uitge-

voerd in een rijke en betekenisvolle leeromgeving, die de leerling uitdaagt en stimuleert tot leren. 

We geven onderwijs op basis van data en niet op basis van lesmethoden. De leerkracht voert het 

groepsplan cyclisch uit en stelt het zo nodig tussentijds bij. Het uitvoeren van het groepsplan doet 

een groot beroep op de instructievaardigheden van leerkrachten, op een goede didactische en pe-

dagogische aanpak, op het effectief besteden van de leertijd en op een goed klassenmanagement. 

De leerkracht evalueert of de in het groepsplan gestelde doelen bereikt zijn. Na afronding van het 

plan wordt de evaluatie systematisch vastgelegd, zodat goed gedocumenteerd is wat een leerling 

met welk resultaat aangeboden heeft gekregen. De leerkracht evalueert het aanbod en onderzoekt 

welke aanpassingen de komende periode in het handelen en aanbod nodig zijn. Toetsresultaten over 

de afgelopen periode worden overzichtelijk in kaart gebracht en geanalyseerd. Tijdens de groepsbe-

spreking evalueren we het groepsplan en de bereikte resultaten en opbrengsten.

Twee keer per jaar is er een schoolgesprek met het bestuur van SCOH. Daarin bespreken we de 

opbrengsten.

5.3  Jaarverslag en jaarplan
De voortgang van de onderwijsontwikkeling en de speerpunten uit ons schoolplan evalueren we 

jaarlijks met behulp van ons jaarverslag. Dat wordt ieder jaar in mei opgesteld. In juni stellen we het 

jaarplan voor het volgende schooljaar op. Het jaarverslag en het jaarplan worden besproken met het 

team en ter instemming voorgelegd aan de MR.

5.4  Tevredenheidspeilingen 
Kindcentrum Vroondaal vindt tevredenheid van ouders heel belangrijk. Wij werken intensief met 

ouders samen en weten daardoor dat zij zeer tevreden zijn over ons onderwijs. Vanuit het ministerie 

van onderwijs zijn wij desondanks verplicht een tevredenheidspeiling te houden. Dat onderzoek is in 

oktober 2018 afgenomen bij personeel, ouders en leerlingen door onderzoeksbureau Scholen met 

Succes. Wij verwachten dat dit ons beeld bevestigt. Mochten de resultaten aanleiding geven tot 

verbetering, dan gaan wij daarmee aan de slag. 

5.5  Interne communicatie
Interne communicatie creëert betrokkenheid bij alle medewerkers en is daarmee van groot belang 

voor de kwaliteit van ons kindcentrum. De schoolleiding zorgt voor een heldere vergaderstructuur 

per schooljaar. Het vergaderrooster wordt jaarlijks in juni vastgesteld voor het volgende schooljaar 

en bevat in elk geval de volgende vormen van overleg:

• Teamvergaderingen onderwijs

• Teamvergaderingen kindcentrum breed

• Bouwvergaderingen

• Zorgoverleg intern begeleider en directie

• Managementteam-overleg

• Oudercommissievergaderingen

• Medezeggenschapsraadvergaderingen
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Binnen Kindcentrum Vroondaal communiceren we via een memobord en via e-mail. Voor de  

kwaliteit van ons onderwijs vinden we het volgende belangrijk:

• Zaken worden op de juiste plaats en binnen de juiste (werk)groep besproken

• Vergaderingen worden goed voorbereid

• Deelnemers doen actief aan vergaderingen mee

• Het team geeft elkaar regelmatig feedback op het professioneel handelen 

5.6  Externe communicatie
Ons kindcentrum vindt ouderbetrokkenheid van groot belang. De manier waarop wij communiceren 

met ouders bepaalt hoe betrokken zij zich voelen. Daarom zegt onze externe communicatie veel 

over de kwaliteit van het kindcentrum. Op welke manieren hebben wij contact met ouders?

1. De nieuwsbrief. Tweewekelijks versturen we via ons communicatiesysteem Mijnschoolinfo een 

nieuwsbrief naar alle ouders met informatie over de school, de opvang, het team, de ouderraad 

en de MR.

2. De kindgids. In deze gids staat alle belangrijke informatie over Kindcentrum Vroondaal. De gids 

wordt elk jaar vernieuwd. Ouders kunnen de gids op onze website vinden. Daar staat een digitaal 

doorbladerbare versie die ook te downloaden is.

3. De website. Hier vermelden wij alle relevatie en actuele informatie over ons kindcentrum. Bijzon-

dere berichten zetten we tevens op onze Facebookpagina.

4. Ons gesprekkencyclus. We spreken ouders in elk geval vier keer per jaar over de ontwikkeling 

van hun kind: tijdens het startgesprek in september, het voortgangsgesprek in november en de 

rapportgesprekken in maart en juni. Kinderen nemen actief deel aan de gesprekken. 

5. De informatieavond aan de start van het schooljaar. Daarbij geven we informatie die voor het 

hele kindcentrum geldt. Ouders ontvangen van de groepsleerkracht specifieke informatie per 

groep.

6. Informatieavond voor groep 8. Tijdens deze bijeenkomst geven we ouders informatie over de 

overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

7. De inzet van ouders in het onderwijs. Uniek voor Kindcentrum Vroondaal is de koppeling van 

ouders aan ons Vroondaal Projectonderwijs. Ouders zetten zich in met hun eigen interesses en 

vakgebied. 

Naast communicatie via Mijnschoolinfo beschikken ouders over de e-mailadressen van de leer-

krachten zodat de leerkrachten gemakkelijk te bereiken zijn.

5.7  Veiligheid
Kindcentrum Vroondaal waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en personeelsleden. Daarom 

hebben we een gedragsprotocol, een klachtenregeling, afspraken rondom privacy en de handhaving 

van privacywet AVG, een aanpak rouwverwerking en een aanpak echtscheidingsproblematiek.

In gevallen van (vermoedelijk) huiselijk geweld en kindermishandeling hanteert Kindcentrum  

Vroondaal de landelijk opgestelde meldcode. Monique Djizani is als aandachtsfunctionaris en  

vertrouwenspersoon aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Samen met de intern 

begeleider is ze de schakel naar het schoolmaatschappelijk werk (SMW).

Jaarlijks toetsen we of ons gebouw en de omgeving veilig zijn door een ontruimingsoefening en een 

risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het kindcentrum probeert incidenten te voorkomen met 

behulp van kindcentrum- en groepsregels. Daarnaast streven wij ernaar gedrag voor te leven, zodat 

we niet overal regels voor op hoeven stellen.

5.8  Inspectiebezoek
Met het hernieuwde toezichtkader organiseert de onderwijsinspectie het toezicht op de scholen op 

een andere manier. Toezicht vanuit de inspectie vindt op bestuursniveau plaats. Binnen SCOH is er 

een intern toezichtkader opgesteld waarbij iedere school tweejaarlijks een interne of externe audit 

krijgt. De actiepunten die hieruit naar voren komen volgen wij op en verwerken we in onze jaarplan-

nen.
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6. Meerjarenplanning 
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ijs 1. Implementatietraject IPC (fase 2) 1. Implementatietraject IPC (fase 3)

2. Talentcarrousel opbouwen 2. Talentcarrousel uitbouwen

3. Vakspecialisaties per teamlid in kaart 
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1. Herijking van het DIM-model 1. Trainingen in nieuw onderwijsmodel + 
loskoppeling DIM

2. Leerkrachten trainen in het werken  
vanuit doelen

2. Leerkrachten trainen in het werken 
vanuit doelen

3. ICT-beleid uitwerken + vaardigheden 
teamleden vergroten

3. ICT-beleid integreren in onderwijs- 
concept + trainingen teamleden

4. Onderzoekende houding bij kinderen 
mogelijk maken

4. Implementatie onderzoekende houding 
kinderen
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1. Uitbouwen professionele  
leergemeenschap

1. Implementeren professionele  
leergemeenschap

2. Optimale inzet leerkrachten en PM’ers 
opzetten

2. Optimale inzet leerkrachten en PM’ers 
uitwerken

3. Verdere verkenning unitonderwijs in 
de middag

3. Borging unitonderwijs in de middag

4. Borgen teambuilding unit 0-6 jaar 4. Borgen teambuilding unit 0-6 jaar
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1. Ouderinzet in projectonderwijs in 
kaart brengen + pilots opzetten

1. Ouderinzet in projectonderwijs 
uitbouwen

2. Verlengdeschooldagactiviteiten  
aanbieden

2. Aanbod verlengdeschooldag- 
activiteiten uitbouwen

3. Netwerkpartners in kaart brengen 3. Inzet netwerkpartners opzetten

2021-2022 2022-2023

1. Borging IPC 1. Borging IPC

2. Talentcarrousel verankeren 2. Talentcarrousel borgen

3. Scholing vakspecialisten 3. Vakspecialisten geborgd

4. Cultuurbeleid gekoppeld aan Vroondaal 
Projectonderwijs

4. Cultuurbeleid geborgd in Vroondaal 
Projectonderwijs

5. Groepsdoorbrekend werken verkennen 5. Groepsdoorbrekend werken  
implementeren

1. Nieuw onderwijsmodel implementeren 1. Nieuw onderwijsmodel borgen

2. Leerkrachten werken vanuit doelen 2. Borging leerkrachten werken  
vanuit doelen

3. ICT-beleid geïntegreerd in onderwijs- 
concept + trainingen teamleden

3. ICT-beleid geïntegreerd in  
onderwijsconcept

4. Borging onderzoekende houding  
kinderen

4. Borging onderzoekende houding  
kinderen

1. Borgen professionele leergemeenschap 1. Borgen professionele  
leergemeenschap

2. Optimaliseren inzet leerkrachten en 
PM’ers

2. Optimaliseren inzet leerkrachten en 
PM’ers

3. Eerste verkenning unitonderwijs in de 
ochtend

3. Uitwerking en uitvoering  
unitonderwijs in de ochtend

1. Ouderinzet in projectonderwijs  
optimaliseren

1. Ouderinzet in projectonderwijs  
geborgd

2. Verlengdeschooldagactiviteiten  
optimaliseren

2. Verlengdeschooldagactiviteiten  
optimaliseren

3. Inzet netwerkpartners optimaliseren 3. Inzet netwerkpartners optimaliseren
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7. Instemming schoolplan

Hierbij stemmen de directie van de school, de medezeggenschapsraad en de bestuurder van SCOH 

in met de beleidslijnen in het schoolplan voor de periode 2020-2023

Datum: 15 april 2019

Handtekening:

Directeur Kindcentrum Vroondaal

J.J. (Judy) Menger

Datum: 15 april 2019

Handtekening:

Voorzitter MR Kindcentrum Vroondaal

S. (Sandy) Stofkooper

Datum: 15 april 2019

Handtekening:

Bestuurder SCOH

G.J. (Gerard) van Drielen

Begrippenlijst

Pagina Begrip
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5 leerstofjaarklassensysteem

6 leerlinggewicht

6 NOAT

6 SPPOH

7 basisarrangement

9 observatiemethode

9 bewegend-lerenconcept

9 kerndoelen van onderwijs

11 methode Trefwoord

13 Cito Leerlingvolgsysteem

13 en 26 Registratiesysteem Parnassys

13 methodisch gebonden toetsen

13 observatiemethode KIJK

13 IPC en digitaal registratiesysteem

14 directe-instructiemodel (DIM)

19 Engels methodiek

26 handelings- en opbrengstgericht werken in de groep

Toelichting van de  
begrippen op de  
volgende pagina’s
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Platform Onderwijs 2032
In 2015 heeft het Platform Onderwijs 2032 in opdracht van de staatssecretaris van Onderwijs een 

maatschappelijke dialoog gevoerd over de inhoud van het primair en het voortgezet onderwijs. Het 

doel was te komen tot een visie op de kennis en de vaardigheden die leerlingen moeten opdoen 

met het oog op (toekomstige) ontwikkelingen in de samenleving. Leerlingen, leraren, schoolleiders, 

bestuurders, ouders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke en culturele 

instellingen gingen met elkaar en met de Platformleden in gesprek. Het Platform heeft daarnaast 

gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit andere landen. Het eindad-

vies is te downloaden op dit adres: www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/23/ein-
dadvies-platform-onderwijs2032-ons-onderwijs2032

Leerstofjaarklassensysteem
Bij het leerstofjaarklassensysteem worden de leerlingen gegroepeerd op basis van hun leeftijd. De 

leerstof is het startpunt van het leerstofjaarklassensysteem. Er is een totaalaanbod beschikbaar van 

leerstof die de leerlingen jaarlijks moeten kunnen leren. Het basisuitgangspunt van het leerstofjaar-

klassensysteem is dat aan kinderen van dezelfde leeftijd dezelfde prestatie-eisen kunnen worden 

gesteld. De leerlingen worden op een uniforme manier benaderd.

Leerlinggewicht
Het leerlinggewicht is een instrument waarmee het Rijk onderwijsachterstanden probeert te voorko-

men door extra geld te geven op basis van factoren in de thuissituatie. Het doel van de gewichtenre-

geling is het verbeteren van de leerprestaties van doelgroep-leerlingen in het basisonderwijs en het 

verhogen van de doorstroom naar hogere vormen van het voortgezet onderwijs.

Voor leerlingen die op school zijn ingeschreven voor 1-8-2019 moet het gewicht geregistreerd wor-

den. Na deze datum hanteert het Rijk een nieuwe systematiek waarbij de middelen voor het onder-

wijsachterstanden beleid verdeeld worden op grond van nieuwe CBS-indicatoren. Daarom hoeft na 

deze datum niet meer voor alle kinderen afzonderlijk het leerlinggewicht te worden bepaald.

NOAT
Nederlands Onderwijs aan Anderstaligen; voor leerlingen uit  bepaalde etnische groepen kunnen 

scholen extra gelden bij het Rijk verkrijgen om het Onderwijs van de Nederlandse Taal aan deze 

kinderen een impuls te geven. 

 

SPPOH
Ieder kind moet in staat gesteld worden de talenten die het bezit zo goed mogelijk te ontplooien. Het  

samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) is opgericht om 

alle leerlingen in staat te stellen die talenten naar eigen kunnen te ontwikkelen. Daar waar uit goed 

onderbouwde aanvragen blijkt dat kinderen niet (meer) in staat zijn het reguliere onderwijsaanbod 

te volgen, helpt SPPOH het kind voldoende steun te bieden. Soms kan dat door ondersteunings- 

arrangementen op de reguliere basisschool te, soms betekent dit dat een kind meer gebaat is bij 

het volgen van onderwijs op een ander type school. We noemen dit speciaal onderwijs. SPPOH be-

waakt het beperkt aantal plekken op het speciaal onderwijs. Hierdoor kunnen alleen kinderen die 

hier recht op hebben gebruik maken van de extra voorzieningen. U kunt meer informatie vinden op: 

www.sppoh.nl

Basisarrangement
Het basisarrangement is een term uit het oude toezichtskader van de onderwijsinspectie. Het be-

tekent dat de school op minimaal voldoende niveau presteert en dat het toezicht volgens het toen 

geldende kader werd verricht.  Sinds 2017 hanteert de inspectie een nieuw toezichtskader om te 

beoordelen of een school aan de basiskwaliteit voldoet. Tenminste eens in de vier jaar komt de 

inspectie op school. Daarnaast wordt jaarlijks op afstand gegevens geanalyseerd om eventuele risi-

co’s te zien. De Onderwijsinspectie houdt op die manier toezicht op de kwaliteit en het aanbod van 

een onderwijsinstelling.

Onderdelen  waar naar wordt gekeken zijn de opbrengsten, de onderwijsresultaten, onderdelen in 

het onderwijsproces, veiligheid en het zicht op de ontwikkeling van de leerling.

Als een onderwijsinstelling bij een onderzoek aan de wettelijke eisen voor basiskwaliteit voldoet, dan 

krijgt de school het oordeel ‘voldoende’. Scholen die niet aan de basiskwaliteit voldoen, krijgen het 

oordeel ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’. Daarnaast kan een waardering ‘goed’ gegeven worden.

Observatiemethode
In het onderwijs worden diverse observatiemethoden gebruikt die gericht zijn op het sociaal emoti-

onele welzijn van het kind. Deze methoden zijn Cotan-gecertificeerd, wat betekent dat ze aan vast-

gestelde normen van het ministerie van Onderwijs voldoen.

Een school kan zelf kiezen welke methode zij het meest geschikt acht, het best passend acht bij het 

schoolconcept. Daarnaast is een keuzecriterium voor welke leeftijd zo’n methode het best geschikt 

is. Kindcentrum Vroondaal heeft voor de kinderen van 0-6 jaar gekozen voor de methode KIJK. Voor 

kinderen van 6-12 jaar hanteren we de methode ZIEN.

Bewegend-lerenconcept
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond wat ieder mens eigenlijk al weet: je leert beter wan-

neer je beweegt, gezond eet, voldoende afwisselt van activiteit en voldoende rust. Alleen al door te 

bewegen adem je dieper, komt er meer zuurstof in het bloed en functioneert het brein beter. Mensen 

zijn ‘gewoontedieren’. Als wij kinderen op jonge leeftijd al kunnen aanleren gezond te leven (door 

middel van sport en bewegen) is een basis gelegd voor gezond gedrag. Dan hoef je later minder af 

te leren. Aanleren is immers eenvoudiger dan iets afleren. Om deze reden integreren we waar mo-

gelijk en adequaat bewegen in de les en stimuleren we gezond gedrag.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/23/eindadvies-platform-onderwijs2032-ons-onderwijs2032
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/23/eindadvies-platform-onderwijs2032-ons-onderwijs2032
http://www.sppoh.nl


36 37

Kerndoelen van onderwijs
Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) heeft kerndoelen ontwikkeld. Deze 

kerndoelen geven aan wat leerlingen in een bepaald deel van hun opleiding moeten kennen en kun-

nen. Met behulp van deze kerndoelen kunnen wij ons aanbod optimaal maken en kunnen we onze 

leerlijnen toetsen aan datgene wat een kind in een bepaalde periode moet kennen en kunnen. We 

stemmen ons onderwijs hier op af.

Methode Trefwoord
Trefwoord is een methode voor levensbeschouwing op de basisschool. Centraal in Trefwoord staat 

de leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen 

en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. In Trefwoord worden gevarieer-

de werkvormen gebruikt waarbij naast het levensbeschouwelijke ook andere zaken worden aange-

leerd, zoals coöperatieve werkvormen en mondelinge taalopdrachten.

Cito leerlingvolgsysteem 
Het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (Cito) is een Nederlandse organisatie voor het ontwik-

kelen en afnemen van examens en toetsen. Door het afnemen van diverse door het Cito ontwikkelde 

taal- en rekentoetsen (gedurende een aantal vastgestelde periodes in het schooljaar) zijn wij in staat 

te zien of de leerling zich op deze gebieden ontwikkelt op een manier die verwacht mag worden. 

Door de resultaten van deze toetsen in te voeren in het Cito leerlingvolgsysteem (LVS), kunnen wij 

op objectieve wijze de ontwikkeling volgen. Het toetsbeeld voegen we samen met het beeld dat de 

leerkracht op deze leergebieden gedurende het schooljaar van de leerling krijgt. Zo ondersteunt dit 

het leerstofaanbod op groeps- en leerling-niveau. Het biedt tevens de mogelijkheid op schoolniveau 

te sturen inzet om op bepaalde gebieden resultaten te verbeteren.

Registratiesysteem Parnassys 
Dit is een eenvoudige en veilige omgeving waarin we voor school belangrijke informatie opslaan. Te 

denken valt aan gegevens als persoonsinformatie, gespreksverslagen, medische gegevens die voor 

school van belang zijn en gegevens uit het Cito LVS. 

Methodisch gebonden toetsen 
De meeste lesmethodes zijn opgebouwd uit een aantal blokken. Na het aanbieden van de lesstof uit 

zo’n blok heeft elke lesmethode (genormeerde) toetsen. Dit zijn de zogenaamde methodetoetsen. 

Door het inzetten van deze toetsen kunnen wij controleren of het kind de aangeboden lesstof uit dat 

blok voldoende beheerst.  

Observatiemethode KIJK!
KIJK! Is een systeem om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen.

De pedagogisch medewerker en/of leerkracht maakt 2 maal per jaar een registratie in het systeem. 

Werkwijze: 1: een observatie, 2: notatie in het systeem, 3: reflectie op de uitslag. Het systeem ge-

nereert handelingsadviezen. Het systeem helpt het effect van het handelen op de ontwikkeling in 

kaart te brengen.

IPC
IPC (International Primary Curriculum) is een eigentijds lesaanbod. Wij willen de kinderen (de vol-

wassenen van morgen) een lesaanbod bieden dat hen richt op de veranderende wereld. Het de hele 

dag klassikaal leren en op je stoel, met je mond dicht leren, is verleden tijd. Leren lukt het best als 

de lessen, zinvol, boeiend en actief zijn. Het lesaanbod van IPC helpt daarbij. Het vereist een andere 

aanpak om kinderen op te leiden richting een zelfstandig bestaan in de 21e eeuw. Kinderen moeten 

voorbereid worden op de complexe, snelle 21e eeuw. 

IPC bestaat voor de leerkracht uit een digitaal curriculum. Hierin staan zogenaamde ‘Units’. Dit is 

een thema met duidelijk omschreven leerdoelen die voldoen aan de door het SLO (zie hieronder) 

omschreven doelen. Voorbeeld: Bij het vak geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspec-

tief gezet en worden verbanden gelegd met het heden. Op deze manier kan geschiedenis gekoppeld 

worden aan aardrijkskunde, rekenen, biologie/natuurkunde en taal.

De 21e-eeuwse vaardigheden worden door het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling 

(SLO) gedefinieerd als: generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houding 

die nodig zijn te kunnen functioneren en bij te dragen aan de 21e-eeuwse samenleving. De volgende 

21e-eeuwse vaardigheden worden onderscheiden: Communiceren, Samenwerken, Probleem- 

oplossend vermogen, Creativiteit, Kritisch denken, Sociale en culturele vaardigheden, ICT-basis- 

vaardigheden, Informatievaardigheden, Mediawijsheid, Computational thinking, Zelfregulering.

Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken 

en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’: Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? 

Er kan gekozen worden te werken met ‘mindmaps’ (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien 

wat ze al weten van een onderwerp.

Daarna volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Hierna zijn de kinderen  

voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht 

is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij  

de leeropbrengst gevierd wordt. De leeropbrengsten worden zo zichtbaar mogelijk gemaakt door 

portfolio’s en presentaties.
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IPC digitaal registratiesysteem
De leerkracht registreert in een digitaal systeem welke lesinhouden zijn aangeboden. Hierdoor wordt 

het per vakgebied inzichtelijk welke leerdoelen in welk leerjaar zijn aangeboden. Door dit systeem 

(en door het gebruik van het leerlingvolgsysteem en het portfolio) wordt per kind per unit en per vak-

gebied bijgehouden hoe de verschillende talenten en vaardigheden zich ontwikkelen. Tevens wordt 

het zichtbaar en duidelijk dat het lesaanbod voldoet aan de gestelde eisen.

Directe-instructiemodel (DIM)
Door gebruik te maken van het directe-instructiemodel (DIM) wordt reklening gehouden met  

verschillen van kinderen; sommige kinderen begrijpen de instructie snel, anderen hebben behoefte 

aan meer uitleg. Door de structuur van het model kan het altijd toegepast worden en krijgen  

kinderen houvast. De les wordt opgebouwd volgens vaste stappen. Door de voorspelbare stappen 

in de instructie en verwerking is de les voorspelbaar voor de kinderen. Deze structuur vergroot de 

effectiviteit van de lessen. 

1. Ophalen voorkennis: Hiermee krijgt een kind het vertrouwen dat hij de nieuwe kennis aan kan  

en wordt de kans groter dat deze kennis beter verankert raakt in het geheugen. Ook begrijpen  

de kinderen de leerstof beter en controleert de leerkracht of de benodigde voorkennis wel aan-

wezig is. Daarnaast wordt het doel van de les gegeven. Dit houdt in dat er wordt verteld wat  

de kinderen gaan leren, waarom ze dit moeten leren en hoe goed ze al zijn in wat ze leren. 

2. Presentatie/instructie: Dit is de uitlegfase en omvat het presenteren en inzichtelijk maken  

van nieuwe kennis en vaardigheden. Er wordt tijd besteed aan het inoefenen van de kennis of 

vaardigheid: de verwerking van de leerstof door actieve oefening. 

3. Begeleide (in-)oefening: Eén of meer opdrachten worden gemaakt en direct daarna wordt de 

aanpak die de kinderen hebben gebruikt verwoord (het proces). Door het stellen van gerichte 

vragen stimuleer je het denken van de kinderen.

4. Zelfstandige verwerking: Na de oefenfase volgt het zelf aan de slag gaan. Hierin verwerken de 

leerlingen de leerstof zelfstandig of passen ze hem toe (vaak uit de methode). In deze fase zal de 

leerkracht individuele hulp kunnen geven. Het doel van deze fase is het zich eigen maken van de 

leerstof en een verhoogde vaardigheid.

5. Terugkoppeling: Hierin wordt het gemaakt werk beschouwd en krijgen de kinderen feedback. Je 

vraagt wat de kinderen begrepen hebben, wat de kern van een onderdeel was, wat ze geleerd 

hebben en hoe dit ging. 

6. Periodieke terugblik: Deze fase is belangrijk om de leerstof om de zoveel tijd te herhalen, op te 

halen en om vergeten te voorkomen.

Engelse methodiek
Kinderen leren in Nederland bijna spelenderwijs de eerste woordjes Engels. We willen gebruik ma-

ken van deze voorkennis en starten daarom al in groep 1 met lesjes Engels. De gebuikte methode 

is ‘Take it Easy’. Ook in het IPC-aanbod is Engels verweven. Tevens willen we het aanbod van de 

verlengde schooldag laten aansluiten bij het aanbod Engels. Hierbij is de British School een belang-

rijke partner.

Handelingsgericht werken (HWG) en Opbrengstgericht werken (OGW) in de groep
Bij HWG stemt de leerkracht het onderwijs doelgericht af op de onderwijsbehoefte van de leerling. 

We bepalen hoe om te gaan de verschillen tussen de leerlingen. Bij aanvang van het leerjaar stellen 

we reële hoge doelen en tussendoelen voor bepaalde periodes in het schooljaar. De doelen worden 

met de ouders en kinderen tijdens de geplande gesprekken besproken. We werken met handelings-

gerichte groepsplannen waarin de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal staan 

en benoemd worden.

Bij OWG werkt de leerkracht op basis van de leeropbrengsten (onder andere toetsresultaten) plan-

matig en resultaatgericht aan het verhogen van de opbrengsten waarbij vooraf een doel gesteld is. 

Na het afnemen van de Cito leerlingvolgsysteem-toetsen zien we aan de scores hoeveel leerren-

dement is gemaakt door iedere leerling, en dus ook in de groep. Met deze wetenschap kunnen we 

indien dat nodig is zowel op individueel als op groepsniveau aanpassingen doen in ons aanbod. Nut 

en noodzaak en ook de doelen worden altijd in overleg met de Intern Begeleider bepaald.
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