Schoolplan 2019 t/m 2022
Nutsbasisschool Boeimeer
Breda

Datum: 6 februari 2019

Nutsbasisschool Boeimeer

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave

2

1 Inleiding

3

2 Schoolbeschrijving

3

3 Sterkte-zwakteanalyse

5

4 Risico's

6

5 De missie van de school

8

6 Onze parels

9

7 De veranderthema's voor de komende vier jaar

10

8 Onze visie op lesgeven

11

9 Onze visie op identiteit

11

10 Onderwijskundig beleid

11

11 Personeelsbeleid

20

12 Organisatiebeleid

24

13 Financieel beleid

29

14 Kwaliteitszorg

30

15 Basiskwaliteit

32

16 Onze eigen kwaliteitsaspecten

33

17 Strategisch beleid

33

18 Aandachtspunten 2019 t/m 2022

34

19 Meerjarenplanning 2019

35

20 Meerjarenplanning 2020

36

21 Meerjarenplanning 2021

37

22 Meerjarenplanning 2022

38

23 Formulier "Instemming met schoolplan"

39

24 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

40

Schoolplan 2019 t/m 2022

2

Nutsbasisschool Boeimeer

1 Inleiding
Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad en bestuur. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en
een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. Ons schoolplan beschrijft
globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer gedetailleerde beschrijving
naar bijlagen.
De indeling van het schoolplan 2019-2022 is afgestemd op de bestuursdoelen van Stichting Nutsscholen Breda (zie
bijlage) en de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de
focus voor onze kwaliteitszorg. Naast schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. In dit
schoolplan beschrijven we (ook) welke middelen we inzetten om de medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis
en vakbekwaam (Cao-PO). Op basis van onze actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het
jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm
aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

Bijlagen
1. Visie/missie strategisch beleid SNB

2 Schoolbeschrijving
Gegevens van de stichting
Naam stichting:

Stichting Nutsscholen Breda

Algemeen directeur:

Dhr. B.M.A. Sanders

Adres + nr.:

Cosunpark 21

Postcode + plaats:

4814 ND Breda

Telefoonnummer:

076 5309224

E-mail adres:

secretariaat@nutsscholenbreda.nl

Website adres:

www.nutsscholenbreda.nl
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Gegevens van de school
Naam school:

Nutsbasisschool Boeimeer

Directeur:

Mw. O.P.Peeters

Adres + nr.:

Jan Nieuwenhuyzenstraat 2

Postcode + plaats:

4818 RJ Breda

Telefoonnummer:

076 5146101

E-mail adres:

o.peeters@nbsboeimeer.nl

Website adres:

www.nbsboeimeer.nl

Het managementteam van Boeimeer bestaat uit de directeur (MT) en een management ondersteuner. Zij worden
bijgestaan door de intern-begeleider en de bouwcoördinatoren. De school beschikt daarnaast over een conciërge/
administratieve kracht en twee onderwijsassistenten (OOP). Het team van leerkrachten (OP) bestaat uit 16 mensen.
Er wordt zowel in vol- als in deeltijd gewerkt.
Van de 20 medewerkers zijn er 15 vrouw en 5 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-1-2019)
Per 1-9-2019

MT

OP

Ouder dan 60 jaar

1

Tussen 50 en 60 jaar

5

Tussen 40 en 50 jaar

1

OOP

1

3

Tussen 30 en 40 jaar

5

1

Tussen 20 en 30 jaar

2

1

17

3

Totaal

1

Nbs Boeimeer wordt bezocht door 217 (25-10-'18) leerlingen. We zijn een school met een bijzonder neutrale
grondslag. Kinderen van alle geloofsovertuigingen zijn welkom.
De leerlingen komen voornamelijk uit de wijk 'Boeimeer" dit is in een geliefde wijk in Breda-zuid. Het opleidingsniveau
van de ouders loopt uiteen maar het merendeel heeft een middelbare of hogere opleiding genoten. We hebben
nagenoeg geen achterstandsleerlingen. Op onze school vindt daarom geen weging van leerlingen plaats. We hebben
op onze school ruimte voor 9 groepen. Het aanbod van de leerlingen is groter dan de ruimte hiervoor. We zijn daarom
al een aantal jaren genoodzaakt een wachtlijst te hanteren.
Natuurlijk kunnen de niveauverschillen tussen leerlingen per groep behoorlijk groot zijn. Dit betekent dat we in staat
moeten zijn om in te spelen op verschillende leervragen, variërend van leerlingen met beperkingen tot hoogbegaafde
leerlingen. Voor de groep leerlingen die meer uitdaging behoeven, hebben we o.a. een projectgroep en hebben we
een doorgaande, verrijkende rekenlijn gekoppeld aan de rekenmethode. Daarnaast zetten we onderwijsassistenten in
om aan de extra onderwijsbehoeften van de leerlingen te voldoen. Ook de wijze waarop ouders al dan niet betrokken
kunnen zijn bij het onderwijsproces kan verschillen.
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3 Sterkte-zwakteanalyse
Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema:
Sterke kanten school

Zwakke kanten School

Stabiel
Goede didactische en pedagogische vaardigheden team
Betrokkenheid
Veilige sfeer
Positief imago
Goede onderwijshuisvesting (kwaliteit gebouw goed)
Kleine school
Financieel gezond

Klein team
Kleine school
Leerlingen aantal per groep (28-30)

Kansen

Bedreigingen

Ouderbetrokkenheid
Identiteit ontwikkelen
Technisch lezen
Autonomie leerlingen ontwikkelen

Vervangingsproblematiek
Wachtlijsten
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4 Risico's
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal risico's voor wat betreft de
school, het personeel en de leerlingen. Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsterrein en de voorgenomen
maatregelen.
Voor de weging van de risico's wordt onderstaande risicomatrix gehanteerd:
Risicoanalyse
IMPACT

K
A
N
S

Verwaarloosbaar (1)

Minimaal (2)

Gemiddeld (3)

Maximaal (4)

Catastrofaal (5)

Zeer klein (1)

Laag

Laag

Laag

Midden

Midden

Klein (2)

Laag

Laag

Midden

Midden

Midden

Middel (3)

Laag

Midden

Midden

Midden

Hoog

Groot (4)

Midden

Midden

Midden

Hoog

Hoog

Zeer groot (5)

Midden

Midden

Hoog

Hoog

Hoog

Risicoanalyse Onderwijskundig beleid
Omschrijving

Kans

Impact

Borgen nieuwe ontwikkelingen (Edi, CLS, wetenschap/techniek)

Groot (4)

Maximaal (4)

Klein (2)

Gemiddeld
(3)

Maatregel: schoolontwikkelingsteams faciliteren

Opbrengsten technisch leesonderwijs

Risico
Hoog

Midden

Maatregel: stimuleren door IB-er middelen aandragen en volgen resultaten

Autonomie lln (mede) eigenaar van leerproces

Klein (2)

Minimaal (2)

Zeer klein (1)

Maximaal (4)

Maatregel: organiseren kindgesprekken, stimuleren proces

Borgen en uitbreiden sociale vaardigheidsmethodes

Laag

Midden

Maatregel: schoolbreed inzetten op facilitering team, studiemomenten,

schoolontwikkelingsteams.
Risicoanalyse Personeelsbeleid
Omschrijving

Kans

Impact

Tekort invalleerkrachten

Groot (4)

Catastrofaal (5)

Maatregel: collega's onderling vangen op, werken extra dagen.

Kosten: variabel

Beperkte mogelijkheid verdeling leerkrachten groepen

Gemiddeld (3)

Middel (3)

Maatregel: leerkrachten actief betrekken bij formatie

Eigenaarschap bekwaamheidsdossier lkr

Kosten: variabel

Zeer klein (1)

Verwaarloosbaar (1)

Middel (3)

Catastrofaal (5)

Klein (2)

Minimaal (2)

Maatregel: urgentie belang inzien

Aanbod goede nieuwe leerkrachten
Maatregel: samenwerking Pabo

Zij-instroom traject
Maatregel: Uitwerken directie SNB, bestuur

Kosten: Extra personeelkosten

Risico
Hoog

Midden

Laag

Hoog

Laag

Risicoanalyse Organisatorisch beleid
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Omschrijving

Kans

Impact

Ontwikkelen werken met kwaliteitsteams

Middel (3)

Gemiddeld
(3)

Maatregel: Voorwaarden om werken binnen de teams mogelijk te maken: tijd, scholing,

Kosten:

collega's verantwoordelijk maken

variabel

Mogelijk maken van evenwichtige taakverdeling

Zeer klein (1)

Risico

Midden

Gemiddeld
(3)

Laag

Minimaal
(2)

Laag

Maximaal
(4)

Midden

Maatregel: Persoonlijke benadering en afstemming op maat

Management ondersteuning

Zeer klein (1)

Maatregel: behouden

Waarborgen van de privacy

Zeer klein (1)

Maatregel: Toegankelijk digitaal administratief overzicht hanteren

Ouderparticipatie

Zeer klein (1)

Minimaal
(2)

Maatregel: Taken en inbreng ouders vergroten. Nieuwe vormen hiervoor aangaan,

Laag

ontwikkelen.
Andere lestijden

Zeer groot (5)

Catastrofaal
(5)

Hoog

Catastrofaal
(5)

Hoog

Maatregel: Uitzetten tijdspad en peiling bij ouders door MR

Werkverdelingsplan

Groot (4)

Maatregel: Taak PMR uitzetten in team bespreken directie uitzetten

Risicoanalyse Financieel/materieel beleid
Omschrijving

Kans

Impact

Vervanging methode aardrijkskunde

Klein (2)

Gemiddeld (3)

Zeer klein (1)

Verwaarloosbaar (1)

Zeer klein (1)

Minimaal (2)

Maatregel: Werkgroep nieuwe methodekeuze oprichten

Vervanging digitale schoolborden
Maatregel: Aanschaffen

Digitale methodes/licenties

Maatregel: Goed volgen van de ontwikkeling en duidelijk investeringplan uitzetten.

Vervangingkosten personeel
Maatregel: Gezond personeelsbeleid voeren

Zeer klein (1)

Verwaarloosbaar (1)

Risico
Midden

Laag

Laag

Laag

Risicoanalyse Kwaliteitsbeleid
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Omschrijving

Kans

Impact

Degelijke gestructureerde inzet kwaliteitszorgsysteem

Zeer klein
(1)

Verwaarloosbaar
(1)

Groot (4)

Maximaal (4)

Risico

Laag

Maatregel: Structureel inplannen van de werkmomenten

Onvoldoende mogelijkheden om kwaliteitsteams uren te geven voor
ontwikkeling onderwerpen

Maatregel: Leerkrachten werken extra dagen, werken in deze teams plannen op

Kosten: Variabel

Hoog

momenten dat vervangers in de A-poule beschikbaar zijn.
Bijlagen
1. Aannamebeleid Stichting Nutsscholen Breda

5 De missie van de school
Missie
Onze school is een bijzonder neutrale school voor kinderen van 4 tot en met gemiddeld 12 jaar. We geven onderwijs
conform het leerstofjaarklassensysteem met uitzondering van de kleutergroepen waarin de leerlingen heterogeen
gegroepeerd zijn. We streven ernaar dat leerlingen zich door goede onderwijs afstemming optimaal kunnen ontplooien
op cognitief, sociaal emotioneel en creatief gebied. We ambiëren hen mede eigenaarschap te geven over hun eigen
ontwikkeling. Dit doen we in een uitdagende leeromgeving die ruimte geeft tot inspireren, creëren en gepersonaliseerd
leren.
We leren onze leerlingen om samen te werken en te communiceren binnen een schoolsfeer waar warmte, veiligheid
en geborgenheid centraal staan.
We geven onze kinderen een houding en vaardigheden mee die nodig zijn om te participeren in een maatschappij die
in de toekomst ligt, een wereld na de basisschool als voorbereiding op het wereldburgerschap.
Onze kernwaarden zijn:
Toekomstgericht
Saamhorigheid
Interactie
Transparantie
Eigenaarschap
Veiligheid
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6 Onze parels
Op Boeimeer laten wij kinderen excelleren door goed te kijken naar hun individuele onderwijsbehoefte.
We differentiëren in leerstof (zowel geclusterd als individueel) we bieden een gepast cultuuraanbod en maken gebruik
van de 'projectgroep'. Wij zijn een kleinschalige school, waar we elkaar kennen, gezien worden en waar iedereen
zichzelf mag zijn. We maken zo gedifferentieerd mogelijk ruimte voor ontwikkeling.
Op Boeimeer is de betrokkenheid van ieder teamlid bij de leerlingen, elkaar en het werk erg groot. Het ontwikkelen van
persoonlijke ambities wordt actief gestimuleerd. Je krijgt als teamlid de kans om te excelleren. Er is oog voor werkdruk
en werkverdeling, dit is bespreekbaar met leidinggevende en collega’s en daar wordt naar gehandeld.

Trots zijn wij op onze parels:

Parel

Standaard

Inzet onderwijsassistenten

OP4 - (Extra) ondersteuning

Projectgroep

OP1 - Aanbod

Techniekochtenden

OP3 - Didactisch handelen

Medezeggenschap van ouders en leerlingen

KA3 - Verantwoording en dialoog

Betrokken professionele houding team

KA2 - Kwaliteitscultuur

Hoge betrokkenheid, korte lijnen team

KA2 - Kwaliteitscultuur

Kleinschaligheid

SK1 - Veiligheid

Klankbordgroep ouders

KA3 - Verantwoording en dialoog
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7 De veranderthema's voor de komende vier jaar

Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) veranderthema’s vastgesteld. Vanuit onderstaande
ambities benaderen wij onze gehele onderwijsontwikkeling.
1. Het verder vormgeven van de 21 eeuwse vaardigheden waarbij talentontwikkeling en samenwerken (CLS) een
grote rol innemen.
2. Het borgen en uitbouwen van creatieve vorming. Dit speelt een belangrijke rol in onze school. Wij verstaan
daaronder niet alleen de creatieve vaardigheden maar ook het creatief denken.
3. Op onze school vinden we transparante communicatie erg belangrijk, zowel intern als extern. Door middel
verschillende eigentijdse vormen willen we dit uitbouwen en doelgerichter maken. We ontwikkelen onder andere een
nieuwe website en een ouder app.
4. Op onze school streven we ernaar dat de kinderen meedenken over, en een onderdeel zijn van hun eigen
leerproces. We hebben hier door de invoering van de leerlingenraad al een start mee gemaakt. We willen dit verder
ontwikkelen, ook onderwijsinhoudelijk gericht.
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8 Onze visie op lesgeven
Visie op lesgeven
We werken vanuit de visie dat we 'gewoon' goed les geven. Wat wij daaronder verstaan is dat de kinderen bij ons op
school basisvaardigheden leren die ze de rest van hun leven nodig hebben.
Wij willen dat ze in staat zijn zichzelf informatie eigen te maken, goed te kunnen samenwerken en aanspraak te
kunnen maken op hun eigen talenten en intelligenties. Hiervoor creëren wij een rijke leeromgeving waarin ze zich
kunnen ontwikkelen.
We zorgen voor een veilige omgeving en zetten in op een goede relatie. Het feit dat een kind bij ons echt gezien
wordt, heeft een grote invloed op het welbevinden en de leerprestaties van onze leerlingen.
Daarvoor zetten we in op de volgende items:
We dragen zorg voor een kwaliteitsvolle instructie (EDI - Expliciete Directe Instructie).
Inzet van coöperatieve leerstrategieën (CLS).
Inzet van sociale vaardigheidsmethoden (Kanjer, Gelukskoffer).
Onderwijs op maat: differentiëren en talenten benutten, groepsoverstijgende onderwijsassistentie.
Aanbod op maat; een voorbeeld hiervan is de projectgroep.
Visie op leren
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn en door te ervaren. Bij ons op school is het voor de kinderen mogelijk op
verschillende manieren kennis te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende
manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen bewegend te leren of te
onderzoeken. Het kan zijn dat kinderen behoefte hebben aan visuele ondersteuning. Sommige kinderen die korte
instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt
gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel of van de inzet van onze onderwijsassistenten.
We leren de leerlingen te kijken naar hun eigen onderwijsbehoefte en we leren hen een keuze te maken hoe ze dit
voor zichzelf goed kunnen organiseren. Welke doelen had je en hoe heb je dat geleerd?
We willen dat kinderen begrijpen waarom ze iets moeten leren. Daarom gaan we uit van een betekenisvolle
leeromgeving, sluiten we hierbij zoveel mogelijk aan bij hun belevingswereld en verzorgen we boeiend en passend
onderwijs. Soms wordt het leren bemoeilijkt door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een
zorgstructuur opgezet.
Zie bijlage

9 Onze visie op identiteit
Onze school is een bijzonder neutrale basisschool. We zijn een afspiegeling van de leefomgeving waarin de kinderen
opgroeien, we leren leerlingen hierin tolerant en respectvol te zijn. We zien een sterke relatie tussen onze identiteit,
sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en
actief burgerschap. Om dit te bereiken werken we structureel met de Kanjermethode en de Gelukskoffer. Bij alle
keuzes die wij maken in ons onderwijs hebben wij aandacht voor deze identiteit.
We bereiden de kinderen voor op de wereld en maatschappij na de basisschool. Dit draagt bij aan een veilige
schoolomgeving voor de leerlingen en het team. In relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school aandacht aan
feesten die voorkomen in de Nederlandse cultuur en brengen we de leerlingen structureel kennis van andere
geestelijke stromingen bij.

10 Onderwijskundig beleid
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Op die manier besteden we structureel
en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We hebben er vanaf het schooljaar '18-'19 voor gekozen om in de
themaweek verschillende landen te koppelen aan de 5 grootste wereldgodsdiensten. Dit volgens een vast,
terugkerend concept. Op deze wijze komen de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan op Boeimeer in contact met
de vijf grootste wereldgodsdiensten.
We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met
de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het
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belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie
van anderen. De inrichting van ons onderwijs in burgerschap is beschreven in het katern Burgerschap (zie bijlage).
Onze school speelt een belangrijke rol in het verbinden van kinderen met onze samenleving. Het is van belang dat zij
goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en
verder weg); Daarom vinden wij het belangrijk een veilige en open sfeer te creëren. Ook besteden wij vanuit onze
neutrale grondslag structureel aandacht aan lessen in burgerschap. Dit heeft voor de kinderen betrekking op de
kennis, de vaardigheden, de houdingen, de reflecties en de gedragingen van mensen. We leren ze hiermee om te
gaan in onze maatschappij.
Op Boeimeer sluiten we met onze vieringen aan bij de Nederlandse cultuur. Door middel van jaarlijkse themaweken
halen we de wereld de school binnen. Ook de kanjer-methode en de gelukskoffer nemen een belangrijke plaats in
binnen onze school. We bevorderen hiermee een prettig schoolklimaat met een veilige sociale omgeving waarbinnen
vertrouwen belangrijk is en werken we aan de persoonlijke ontwikkeling en invloed van de kinderen op hun eigen
geluk.

Op Boeimeer gebruiken we eigentijdse methodes met een doorgaande leerlijn die voldoen aan de kerndoelen en die
de leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs. De methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door
de leerkrachten en daar waar nodig aangevuld of aangepast met en door extra stof. De mate waarin afgeweken wordt
is maatwerk. Dit is afhankelijk van verschillende factoren (groepssamenstelling, kindkenmerken). Voor de toetsing van
de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen.
Het aanbod richten we zo in dat we tegemoet komen aan relevante verschillen in denkniveau en leerstijlen van de
leerlingen. We stimuleren hen daarbij een onderzoekende en ontdekkende houding aan te nemen. We maken
daarvoor gebruik van concrete materialen, boeken en van eigentijdse ICT middelen.
Naast cognitieve vaardigheden vinden we het van groot belang een aanbod te verzorgen gericht op de sociale en
culturele ontwikkeling.
Onze ambitie is het meer uitbouwen van keuzemogelijkheden in het onderwijsaanbod in de komende
schoolplanperiode.
Hieronder een overzicht van de door ons gebruikte methodes.

Schoolplan 2019 t/m 2022

12

Nutsbasisschool Boeimeer

Vak

Methodes

Taal

Kleuterplein
Veilig leren lezen
Taal in beeld

Spelling

Spelling in beeld
Veilig leren lezen

Rekenen

Kleuterplein
Pluspunt

Begrijpend lezen

Leeslink
Veilig leren lezen

Technisch lezen

Veilig leren lezen
Estafette

Schrijven

Pennenstreken

Engels

Groove-me!

Biologie

Natuur en techniek

Geschiedenis

Eigentijds

Aardrijkskunde

Wijzer door de wereld

verkeer

Velig verkeer (VVN)

Studievaardigheden

Blits

Techniek

Techniek torens
Natuur en techniek

Lichamelijke opvoeding

Bewegen in balans

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kanjermethode
Gelukskoffer

Crea-vakken
Muziek
Drama
Actief burgerschap

Crea in een notendop
1-2-3 zing
Drama online
Kanjermethode/gelukskoffer

Naast dit aanbod verzorgt de school ook een aanbod voor (meer) begaafde leerlingen. Dit aanbod wordt vanaf groep
4/5 één dagdeel per week verzorgd in de project-groep. Zij hebben een deels aangepast programma in de groep.

Taalleesonderwijs
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Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons aanbod. We 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.
We werken daarom in onze onderbouw structureel met de methode kleuterplein. In de groepen 3 t/m 8 beschikken we
over methodes voor taal, technisch lezen en begrijpend lezen. We hebben echter geconstateerd dat de methodes niet
het gewenste aanbod en de verwachte opbrengsten voor ons taalleesonderwijs opleveren. Daarom vindt in 4 jaar
(gefaseerd) invoering van onderstaande items plaats:
Woordenschatverrijking:
We zetten in op extra aanbod woordenschatverrijking. Naast de methode Taal in beeld willen we inzetten op het extra
aanbod van Zwijsen: woordenschat in Beeld. Dit hebben we beschikbaar op school, we zetten dit structureel in.
Taalbeschouwing:
Vanaf groep 4 t/m 8 moet er meer aandacht voor woordbenoeming en zinsontleding zijn. De methode Taal in Beeld
alleen is niet voldoende om woordenschat en taalbeschouwing eigen te maken bij onze leerlingen. Extra materialen en
visualisatie in de groepen is nodig.
Technisch lezen:
We streven er naar dat alle leerlingen (m.u.v. dyslectische leerlingen) minimaal het AVI niveau hebben van het leerjaar
en moment (Midden/Eind) waarin ze zitten.
De leerkrachten van de groepen 1&2 stemmen af met de leerkrachten van groep 3 of het aanbod voldoet aan de
voorwaarden om te starten met aanvankelijk leren lezen in groep 3. Het leren lezen in groep 3 met de methode Veilig
Leren Lezen bevalt goed.
De huidige methode Estafette voldoet niet aan de eisen die we stellen en opbrengsten die we verwachten van ons
technisch leesonderwijs. We zetten in de periode naar 2022 in op leesplezier om tot leesbevordering te komen.
Begrijpend (en studerend lezen)
Naast het aanbieden (aanleren) van strategieën voor begrijpend lezen willen we ook hier leesplezier bevorderen.
Inzichten uit recente onderzoeken tonen aan dat het begrip van een tekst wordt beïnvloed door:
• Motivatie en doelen
• Voorkennis van de lezer
• De kwaliteit van de tekst
• Het kunnen toepassen van leesstrategieën
• Praten over teksten en boeken
• Schrijven over teksten
Bovenstaande punten zijn de aandachtspunten in het begrijpend leesonderwijs op Boeimeer.
Daarnaast beschikt onze school over een Schoolspecifiek Protocol Dyslexiebeleid en werken we met groepsplannen
technisch lezen en spelling.
Rekenen en Wiskunde
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. We beschikken over een moderne, eigentijdse methode (groep 1
t/m 8).
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. Hier besteden we gericht aandacht
aan (mocht dit problemen opleveren). Daarnaast richten we ons op het automatiseren van kale sommen (om de
basisvaardigheden goed in te slijpen).
We gebruiken moderne methodes en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Per groep hebben
we voor de Cito-toetsen normen vastgesteld. De methodegebonden toetsen gebruiken we systematisch en gebruiken
deze voor verdere afstemming. De leerkrachten beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne
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rekendidactiek (ze zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten).

Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen dat onze leerlingen
zich oriënteren op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen en dat zij zich oriënteren op
de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en daarbij gebruik maken van cultureel erfgoed.
Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie&techniek,
gezond gedrag, actief burgerschap en verkeer.
De samenleving waarin kinderen opgroeien stelt haar eisen. Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, waarop
ze via onderwijs worden voorbereid. Waar mogelijk wordt onderwijsinhoud over mensen, de natuur en de wereld in
samenhang aangeboden.
Onze ambitie is om bij dit proces de leerling zoveel mogelijk te betrekken. Hiervoor hebben we in 2017 een door de
leerlingen gekozen leerlingenraad aangesteld.
Cultuur
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en
culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en
culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast vinden wij het van belang dat onze
leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van
muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren.
Om dit te bewerkstelligen hebben we op school een intern cultuurcoördinator (ICC'er), die ook bovenschools
samenwerkt met andere ICC'ers in de stichting en volgen we het aanbod "De ontdekking". De Ontdekking is de naam
van 'het cultuurmenu' voor het primair onderwijs. Het biedt Boeimeer de mogelijkheid om met de leerlingen onder
schooltijd aan de slag te gaan met een of andere vorm van cultuur. De kinderen volgen bijvoorbeeld een historische
speurtocht in de Grote Kerk, voeren opdrachten uit in de wijkbibliotheek, krijgen les van een dansdocent op school of
bereiden zich voor op een uitstapje naar een theatervoorstelling.

Zie bijlage cultuurvisie
Bewegingsonderwijs
Op Boeimeer hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, Wij promoten een gezonde levensstijl, bewegen is
daar een onderdeel van. Een kenmerk van 'bewegen' is dat er plezier aan beleefd wordt. Dat plezier is van groot
belang voor een blijvende deelname aan bewegingsactiviteiten.
Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen. Daarom
beschikken wij over een goed gefaciliteerd speelleerlokaal voor de jongste leerlingen, besteden wij voldoende tijd aan
lichamelijke opvoeding, worden alle lessen van groep 3 t/m 8 verzorgd door vakleerkrachten bewegingsonderwijs en
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maken wij gebruik van de methode basislessen Bewegingsonderwijs.

Wetenschap en techniek
Bij ons op school krijgen de leerlingen een ingebed programma, we gebruiken hiervoor de techniektorens en de
methode Blink. Door dit brede aanbod stimuleren we bij de leerlingen een nieuwsgierige houding ten aanzien van
techniek. De leerkrachten zorgen voor een motiverende omgeving en ondersteuning van de leerlingen. Onze ambitie
is dit te verder te integreren en te updaten naar de nieuwe ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is de koppeling met
ICT, kinderen leren programmeren, werken met een 3D printer en gaan aan de slag met virtual reality. We hebben een
ruimte gecreëerd waar structureel en een wisselend aanbod staat op het gebied van techniek waar de kinderen mee
kunnen werken. Techniek wordt een vast onderdeel van talentontwikkeling.
Engels
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker
wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van
nieuwe media.
In groep 7 en 8 besteden we structureel aandacht aan de Engelse taal door inzet van de digitale methode ' Groove Me'
.

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 willen voldoende leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen
kunnen maken. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen.
CLS
Een van de middelen die we inzetten om de leertijd effectief te besteden is werken met coöperatieve leerstrategieën
(CLS). We streven er namelijk naar om gedurende de gehele dag zoveel mogelijk leerlingen actief betrokken te
hebben. Om dit te bereiken maken we in instructies en werkvormen gebruik van CLS.
In de komende schoolplanperiode willen we dat CLS een belangrijke basis wordt in onze lessen, een vast onderdeel
als ondersteuning van ons lesprogramma.
We blijven er alert op dat we werken volgens het lesrooster (week & dag) en dat vertalen naar een zichtbare
dagplanning voor de kinderen. De basis voor dit lesrooster ligt in de lessentabel, hierin plant de school voldoende
onderwijstijd.
We durven buiten de vaste tijden in ons rooster om te variëren met de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de
onderwijsbehoeften.
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Pedagogisch didactisch handelen
Bij ons op Boeimeer vinden wij het belangrijk dat de basis voor een veilig pedagogisch klimaat en didactisch handelen
stevig staat. Wij hebben voor het pedagogisch-didactisch handelen als stichting een visie ontwikkeld en deze vertaald
in concrete gedragsindicatoren.De indicatoren zijn opgenomen in een observatie-instrument dat een onderdeel is van
ons personeelsbeleid.
We zien het pedagogisch-didactisch handelen terug in het gedrag, respect, vertrouwen en de veiligheid op en bij alle
betrokkenen bij onze school (kinderen, team en ouders). De Kanjermethode wordt daarom in de hele school preventief
ingezet .In verschillende ruimtes zijn de regels van school zichtbaar, in elke klas hangt een kanjerposter. In de
komende jaren willen we de beloningssystemen en bijbehorende successen zichtbaarder maken in de school.We
stellen de regels samen met de kinderen op, we stimuleren het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag
door er consequent op te reflecteren. We wijzen de kinderen op hun eigen gedrag. We delen deze regels met ouders.
Momenteel is samenwerkend leren een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Daarvoor zetten wij de coöperatieve
leersstijlen in. We werken er hard aan dit te verankeren in ons onderwijs. We willen onze kinderen verantwoordelijk
maken voor hun eigen gedrag, werk, samenwerking en voor materialen. Als team vinden we het belangrijk om voor de
kinderen een uitdagende leeromgeving te creëren.
In alle groepen zetten wij de De gelukskoffer in. Deze richt zich op de positieve emotionele ontwikkeling van het kind.
Een kind kan pas samenwerken, samenleven en goed zijn voor een ander als het goed gaat met het kind zelf.
Het wetenschappelijk onderbouwde programma stimuleert kinderen zichzelf te leren kennen en vertrouwen. De
kinderen werken aan een positief zelfbeeld.
Expliciete directe instructie
Edi (Een kwaliteitsvolle interactieve gedifferentieerde directie instructie) verzorgen wij in alle groepen. Bij de instructie
zijn de kinderen in drie groepen verdeeld: de instructie-onafhankelijke groep, de basisgroep en de instructieafhankelijke groep. De verwerkingsopdrachten worden op deze groepen aangepast.

Afstemming
Op Boeimeer stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We
werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. We zetten de groepsplannen niet statisch in. Hier hoeven we
niet anders voor te werken. Het wordt dynamischer door tussentijds goed te evalueren (op basis van de bloktoetsen)
en op basis van deze gegevens te bepalen wie er extra ondersteuning nodig heeft of meer uitdaging kan gebruiken. In
de klas stemt de leerkracht de instructie dus telkens opnieuw af op een wisselende groep kinderen. Ook de inzet van
de onderwijsassistenten vindt dus steeds plaats met veranderende instructiegroepen. De instructie wordt gegeven aan
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de hand van het model Expliciete Directe Instructie.
We werken aan een verschuiving van de verantwoordelijkheid, niet alleen de leerkracht maar ook de kinderen en
ouders worden betrokken bij het stellen en behalen van doelen.
Leerkrachten stellen samen met de leerlingen doelen op voor de lange termijn, ouders zijn en blijven hierbij betrokken.
Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen gestelde doelen. Ze leren hierbij eigen keuzes te maken
binnen de tijd die beschikbaar is na het verwerken van het basisaanbod.
Ononderbroken ontwikkeling
Boeimeer is een compacte school, waar vrijwel iedereen elkaar kent. Er heerst een prettige sfeer met een hoge mate
van onderlinge betrokkenheid. We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en
ontplooien. Hiervoor hebben we regelmatig schoolbreed contact over de voortgang (tijdens teamvergaderingen en
studiedagen). We spelen in op de verschillen tussen leerlingen en richten ons onderwijsleerproces zo in, dat ieder kind
optimaal tot zijn recht komt. Onze leraren zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun
ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het LVS ParnasSys (cognitieve ontwikkeling) en het LVS Zien! (sociale
ontwikkeling). Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze vooraf
vastgelegde doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig
geven we de leerlingen extra ondersteuning. In ons zorgplan staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven (zie
bijlage). In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) [zie bijlage] staat beschreven welke basisondersteuning we kunnen
leveren en welke extra ondersteuning.
Op Boeimeer vinden op verschillende manieren overdrachten plaats om de ononderbroken ontwikkeling van de
leerlingen te volgen
- Bij instroom vanuit de voorschoolse opvang naar de kleutergroepen.
- De overdracht van groep 2 naar 3. Specifiek overleg tussen leerkrachten van de groepen 1-2 en 3.
- Wanneer leerlingen van het ene naar het andere leerjaar doorstromen vindt er een warme overdracht plaats. Voor
deze overdracht wordt onder meer het document belemmerende en stimulerende factoren in Parnasys bijgewerkt en
besproken.
- tussentijdse instroom: overdrachtsdocument in Parnassys. Overdracht en contact tussen IB’ers van beide scholen
- De overdracht van PO naar VO. Zorgvuldige opbouw adviezen, voorlopig advies, definitief advies,
overdrachtsdocument VO, warme overdracht VO.
Zorgstructuur
We volgen de sociaal emotionele-, en didactische ontwikkeling van leerlingen voortdurend. Volgens planning gebeurt
dit bij de groepsbesprekingen (2x per jaar, na de midden- en eindtoetsen) en bij de Zien! besprekingen (1x per jaar, in
het najaar en samen met de groepsbespreking in juni).
Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het leraargedrag), de
ontwikkeling van de subgroepjes (basis-meer-weer) en de ontwikkeling van individuele leerlingen.
De groepsbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda en geleid door de IB-er. Met betrekking tot de
individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom) stagneert en wat de interventies (kunnen) zijn
om de achterstand te verhelpen.
Om de zorgstructuur zorgvuldig en zuiver te houden, onderhouden we nauwe contacten met externe expertise:
Collegiale Consultatie, CJG, leerplicht ambtenaar, Veilig Thuis, Edux enz.
Voor verdere, meer gedetailleerde uitwerking: zie het zorgplan van de school.

Passend onderwijs
Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met het uitgangspunt
dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een
zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven
van extra ondersteuning. We betrekken ouders bij de extra ondersteuning die we aanbieden.
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In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen
geven.
Toetsing
Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS
ParnasSys.
Kort toetsoverzicht: Groep 1; E1 TvK + RvK, groep 2 CPS + M2 TvK + RvK, van groep 3 t/m 8 M en E toetsen van
DMT, AVI, RW, BL, spelling en in groep 6 + 7 en 8 Studievaardigheden. De toetsen worden afgenomen conform de
opgestelde agenda en de Cito-voorschriften.
Ouders worden in het rapport geïnformeerd over de toetsresultaten. Tijdens de ouderavond worden de resultaten
besproken. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de centrale eindtoets van Cito. Ouders krijgen in dat jaar ook
een VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in het katern van groep 8 naar de brugklas
op NBS Boeimeer.
Resultaten
We streven op onze school opbrengsten na m.b.t. met name Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling,
die past bij onze populatie. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze
opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. De leerkrachten zijn in staat om
toetsgegevens adequaat te analyseren, ze koppelen dit aan de doorlopende leerlijn. Er vindt differentiatie plaats op
bekwaamheid, leerkrachten zijn in staat om hun eigen lesgedrag bij te stellen. We zijn ons hiervan bewust en
reflecteren hierop en handelen ernaar.

Op Boeimeer werken we aan het ontwikkelen van talenten bij leerlingen en bieden we daar ruimte en mogelijkheden
voor.
Om aan de gestelde normen van de toetsuitslagen te voldoen, hebben we aandacht voor het lesgedrag waarmee
leerkrachten resultaten kunnen beïnvloeden. Hiervoor is doorlopende scholing noodzakelijk. We zien EDI terug in
onze lessen: leerkrachten richten hun instructie op de doelen van de les. We zien CLS terug in onze lessen:
leerkrachten richten hun werkvormen in op de doelen van de les. En leerkrachten blijven reflecteren op de relatie
tussen toetsuitslagen en het eigen handelen. Op basis van de analyse stellen we interventies vast. Daarnaast
beschikken we over een overzicht met andere kengetallen gericht op verlengen, doubleren, uitstroom e.d. om de
ononderbroken ontwikkeling te waarborgen.
PCA onderwijskundig beleid
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Kwaliteitsaspecten
1.

Op onze school bieden we een breed Aanbod waarbij we aandacht hebben voor onderzoekend en ontdekkend
leren.

2.

Op onze school hebben we aandacht voorverschillende disciplines van kunst en cultuur onderwijs in de
breedste zin van het woord.

3.

Op onze school bieden we kwalitatief hoogwaardige bewegingslessen met behulp van externen

4.

Op onze school zorgen we voor een gedegen Pedagogisch did klimaat. Hiervoor maken we gebruik van
methodieken als CLS, Edi, Kanjer en gelukskoffer

5.

Onze school beschikt over een gedegen en sterk didactisch klimaat

6.

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen met elkaar samenwerken

7.

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen sociale vaardigheden ontwikkelen

8.

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen culturele vaardigheden ontwikkelen

Beoordeling
PCA Onderwijskundig beleid
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1)

3,64

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2)

3,9

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3)

3,62

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4)

4

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8)

4

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2)

3,5

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1)

3

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2)

3,83

Aandachtspunt

Prioriteit

Het onderwijs is gericht op kennis hebben van verschillende achtergronden en culturen van
leeftijdgenoten

hoog

De leraren creëren en leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn

hoog

Onze school besteedt aandacht aan brede ontwikkeling waarbij autonomie van de leerling
ruimte krijgt.

hoog

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Burgerschap
Zicht op ontwikkeling
Schoolondersteuningsplan
Dyslexieprotocol
Beleidsplan Cultuur
Competentieprofiel/kijkwijzer didactisch handelen
Competentieprofiel/kijkwijzer functioneren als teamlid

11 Personeelsbeleid

Schoolplan 2019 t/m 2022

20

Nutsbasisschool Boeimeer

Voor het realiseren van goed en hoogwaardig onderwijs is de professionele kwaliteit van onze medewerkers een zeer
belangrijke factor. Daarom richt het integraal personeelsbeleid van onze school zich op de ontwikkeling van de
medewerkers. De bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school en aan de op
stichtingsniveau vastgestelde competenties. De competenties zijn voor de diverse functies beschreven.
In deze notitie zijn ook de kijkwijzers opgenomen die bij deze competenties horen en die ter ondersteuning van de
voortgangs- (jaar 1 en 2) functionerings (jaarlijks) en beoordelingsgesprekken (jaar 3) dienen. Daarbij horen ook
jaarlijks lesbezoeken. Bij de lesbezoeken wordt de leraar geobserveerd met behulp van Kijkwijzers en aan de hand
van een concrete hulpvraag. Ook wordt het POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) van de leraar (een leraar stelt 1 x per
jaar een POP op) besproken tijdens de gesprekken
We gaan uit van de volgende leraar-competenties:
1. Pedagogisch handelen
2. Didactisch handelen
3. Opbrengstgerichtheid
4. Leertijd en organisatie
5. Functioneren als teamlid
6. Handelen volgens de levensbeschouwelijke identiteit van de school
7. Ontwikkelingsgerichtheid
De kijkwijzers die bij deze competenties horen maken het mogelijk om op concreet niveau met leerkrachten in gesprek
te gaan. De vastgestelde criteria bij de competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (conform de CAO
Primair Onderwijs). De resultaten daarvan beogen allereerst de professionele ontwikkelingsinspanningen van de
leerkrachten richting te geven.
.

Verzuimbeleid:
Een zieke medewerker meldt zich ziek bij de directeur of locatieleider en bij de medewerker van de vervangingsdesk,
deze regelt de vervanging. De medewerker meldt zich ook beter bij de directeur of locatieleider. Bij langdurig verzuim
zal de medewerker worden opgeroepen bij de Arbo-arts. Bij veelvuldig kort verzuim wordt een verzuimgesprek
gehouden door de directeur. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de Arbo-arts ingeschakeld in overleg met de
algemeen directeur.
Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de voorschriften van de Wet Poortwachter. De afspraken en uitvoering
van de re-integratie op school vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Bij ziekte wordt, naast de
informele contacten door de collegae, door de directeur of locatieleider contact onderhouden met de betrokkene.
Indien de zieke werknemer daar prijs op stelt worden er huisbezoeken afgelegd. Regelmatig (eens per 6 weken) wordt
een kaart of een bloemetje gestuurd namens het team.
Mobiliteitsbeleid:
Het mobiliteitsbeleid is in samenspraak met PGMR, bestuur en directeuren opgesteld. Aan het begin van ieder
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kalenderjaar (februari/maart) wordt onder de medewerkers geïnventariseerd of er belangstelling is voor vrijwillige
mobiliteit. Daarnaast wordt ook in het directieberaad gesproken over eventuele wenselijke mobiliteit. De ingebrachte
verzoeken worden besproken zodra bekend is welke plaatsingsruimte op de diverse scholen gaat ontstaan in het
nieuwe schooljaar.
Indien een school moet krimpen in de formatie vanwege terugloop van het aantal leerlingen en vrijwillige mobiliteit
onvoldoende oplossingen geeft om de krimp op te vangen is verplichte mobiliteit mogelijk. Over de procedure die
daarvoor gevolgd wordt zijn afspraken vastgelegd binnen het mobiliteitsbeleid.
Arbobeleid:
Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school. De stichting heeft met de
ArboUnie een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht om uitval van leerkrachten te voorkomen. Bij
langdurige uitval stelt de bedrijfsarts in overleg met de directeur, en eventueel in overleg met de arbeidsdeskundige,
een probleemanalyse op. De directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens in overleg een plan van aanpak op.
In het Sociaal Medisch Team overleg spreken de directeuren individueel met de bedrijfsarts en de algemeen directeurbestuurder over zieke leerkrachten en ook preventief over leerkrachten waarover de directeur zorg heeft wat betreft de
gezondheid.
Iedere vier jaar nemen we een Risico Inventarisatie en Evaluatie af om tekortkomingen aan het gebouw en/of
materialen in kaart brengen en acties plannen. De R.I.&E. uitslag wordt gekoppeld aan andere personeelspeilingen
zoals de tevredenheidspeiling en de veiligheidsenquête.
We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan. Voor de
speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele ongevallen.
De speeltoestellen worden jaarlijks gecontroleerd door een externe keuringsdienst.
De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig
verklaard. Op de school is een calamiteitenplan aanwezig.
Professionele cultuur
Binnen onze school heerst een open, professionele cultuur waarin nauw samengewerkt wordt. Het team werkt iedere
dag samen om het onderwijs voor de leerlingen te verbeteren of veranderen. Zij leren door en met elkaar. Het team
stelt samen ambitieuze doelen op en heeft een gezamenlijke onderwijskundige visie en missie gevormd.
De punten waar wij in willen investeren zijn;
1. Het verder vormgeven van de 21 eeuwse vaardigheden waarbij talentontwikkeling en samenwerken (CLS) een
grote rol innemen.
2. De creatieve vorming. Dit heeft een belangrijke rol in onze school. Wij verstaan daaronder het ontwikkelen en
stimuleren van de creatieve vaardigheden en het creatief denken
3. Zowel interne als externe transparante communicatie.
4. Kinderen actief mee laten denken over- en een onderdeel laten zijn van hun eigen leerproces.
Het team benadert de 'schoolontwikkelingsonderwerpen' vanuit dit oogpunt. Het team heeft daarom zichzelf ingedeeld
en verantwoordelijk gemaakt voor één van deze aandachtspunten. Teamleden krijgen de ruimte en de mogelijkheid
zich hierin te specialiseren.
We hebben momenteel verschillende experts binnen onze school. Te weten:
Taalspecialist/rekenspecialist
Ict-specialist
Cultuur specialist
Specialist hoog-/meerbegaafdheid
Zorg –specialist
Wetenschap en Techniek specialist
Echtscheidingsspecialist
Het hele team is CLS en kanjer geschoold
Het ontwikkelen van de 4 bovenstaande punten vraagt een investering van het team. Hiervoor is tijd nodig. In de
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komende schoolplanperiode is hierop de overlegstructuur aangepast. Een deel van het team, verantwoordelijk voor
een schoolontwikkelingsonderwerp, brengt tijdens het teamoverleg een onderwerp aan bod. Dit volgens een vaste
structuur. Het hele team draagt daarbij zorg voor de inhoud het borgen en het verspreiden hiervan. Samenwerking
staat hierbij voorop. Daarvoor stimuleren we elkaar met praktische zaken maar zullen we ook inzetten op het
bezoeken van lessen bij elkaar.
Het managementteam heeft een volgende en begeleidende functie waarbij het van belang is dat zij ruimte en tijd
faciliteren, teamsessies organiseert, klassenbezoeken doet en daarop feedback geeft, coacht en de onderwerpen
scherp houdt..
Bekwaamheid
Onze school stelt alleen leraren en onderwijsassistenten aan die bevoegd zijn, en start per direct met de ontwikkeling
van de bekwaamheid. De leraren houden hun eigen ontwikkeling bij in een portfolio (als belangrijk onderdeel van het
bekwaamheidsdossier). De schoolleider is geregistreerd schoolleider.
Begeleiding nieuwe werknemers
Nieuwe leraren krijgen begeleiding op maat. Vanaf week 1 van de benoeming voeren nieuwe werknemers ingeplande
gesprekken met de schooldirectie. De standaardplanning is week 1-3-6-10-evaluatie. Bij elk gesprek wordt vervolgens
afgestemd naar behoefte.
De directie voert de introductie uit, waarbij het speerpunt ligt op de bespreking van de competenties. Daarmee wordt
de nieuwe collega op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de doelen van de school. Nieuwe leraren
ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren beheersen van de criteria (competentieset)
Taakbeleid
Op Boeimeer verdelen we ieder jaar de schooltaken. De taken zijn onderverdeeld in lesgevende taken, groepstaken
en deskundigheidsbevordering. Jaarlijks vraagt de directie aan de werknemers om de wensen schriftelijk aan te
geven. Op dit lijstje staat welke groep, taak en studie de collega wenst. Hierover heeft de directeur voor de
zomervakantie met iedere werknemer een gesprek. Er wordt een eerlijke verdeling gemaakt over de lesuren,
lesgebonden uren, voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.
De schooltaken worden daarop volgend door de directie ingedeeld. Daarna krijgt iedere werknemer in concept jaarlijks
de verdeling van de schooltaken toegestuurd. Iedereen krijgt de ruimte hierop te reageren. Tijdens een teamoverleg
wordt dit ingebracht en veranderen en verdelen we de uiteindelijke schooltaken met elkaar. Daarna wordt dit definitief.
Jaarlijks worden er afspraken gemaakt over deskundigheidsbevordering. De deskundigheidsbevordering kent een
persoonlijk gedeelte en een schoolgebonden gedeelte. Ieder schooljaar wordt er in de kalender vastgelegd wanneer
de scholing voor het team gepland is.
Het verdelen van de taken en uren levert op Boeimeer geen problemen op. Op Boeimeer heerst een cultuur van
professionele collegiale betrokkenheid.
Het werkverdelingsplan dat in de CAO 2019 staat wordt stichtingsbreed met de CAO werkgroep gemaakt en
voorgesteld aan de PMR. Hierover volgt nog overleg en besluitvorming.
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Scholing
Scholing komt aan de orde bij de gesprekkencyclus. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij
voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolveranderdoelen, de competentieset en/of
het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing.
Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. In de
regel volgt het team vijf dagen per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt
verwerkt in de normjaartaak onder de noemer professionalisering.
Kwaliteitsaspecten
1.

De school beschikt over de juiste competentielijsten horende bij de nieuwe caofunctieschalen, om met alle
personeelsleden een eenduidig opbouwende en structureel verlopende gesprekkencyclus tot stand te brengen

2.

Personeelsleden hebben hun bekwaamheidsdossier en POP op orde en geadministreerd in WMKpo.

Beoordeling
PCA Personeelsbeleid
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Het observatie-instrument van de stichting Nutsscholen wordt gebruikt als uitgangspunt. Vraagt deze observatie tot
verdere uitwerking of diepgang dan worden andere kijkwijzers daaraan ten grondslag gelegd.
Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Competentieprofiel/kijkwijzer didactisch handelen
Competentieprofiel/kijkwijzer functioneren als teamlid
Competentieprofiel/kijkwijzer gericht op ontwikkeling
Competentieprofiel/kijkwijzer leertijd en organisatie
Competentieprofiel/kijkwijzer levensbeschouwelijke Nutsidentiteit
Competentieprofiel/kijkwijzer Observatie-instrument Stichting Nutsscholen
Competentieprofiel/kijkwijzer opbrengstgerichtheid
Competentieprofiel/kijkwijzer pedagogisch-handelen
Competentieprofiel/kijkwijzer "Zien"

12 Organisatiebeleid
De schoolleiding
Onze school is een van de vijf scholen van de Stichting Nutsscholen Breda. De directie (directeur en management
ondersteuner) geven onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de Stichting- leiding aan de
school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid.
De directie wordt bijgestaan door twee bouwcoördinatoren voor de onder- en bovenbouw (taken) en een Intern
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begeleider. De school heeft de beschikking over een leerlingenraad, een oudercommissie en een MR. Op
Stichtingsniveau is er een GMR. De directeuren vormen samen met de algemeen directeur-bestuurder het
bovenschools MT van de stichting.
Kenmerkend voor de schoolleiding is dat ze zich richt op het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat
organiseren van de gang van zaken op school. De directie wil adaptief leiding geven, dat betekent dat ze, daar waar
nodig en noodzakelijk, rekening houdt met verschillen tussen leraren.

Groeperingsvormen
De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Er zijn geen parallelklassen uitgezonderd de groepen 1-2. De
indeling van groepen vindt plaats op basis van leeftijd. Soms is er sprake van vertraging of versnelling. Wanneer een
leerling gaat vertragen of versnellen dan is dit een besluit genomen door de intern begeleider in samenspraak met
leerkracht en ouders.
De plaatsing van de leerkrachten in een groep geschiedt op basis van verschillende criteria:
• De leerkracht geeft op een wensenlijst aan welke groep hem/haar aanspreekt en waarom.
• De directeur, management ondersteuner en Ib-er bepaalt n.a.v. gesprekken en observaties of dit de geschikte plaats
is voor deze leerkracht. Hierbij wordt gekeken naar de groepssamenstelling, de individuele capaciteiten van de
leerkracht en de zorg die een groep leerlingen nodig heeft.
• Iedere leerkracht heeft recht op werken in deeltijd. Daarom wordt er in verschillende groepen gewerkt met duo
banen. Bij het samenstellen van duo’s speelt de formatiefactor mee, alsmede de mogelijkheid tot samenwerken en het
benutten van elkaars capaciteiten.
• Boeimeer is een kleine school. Het is mogelijk dat leerkrachten een groep meerdere keren heeft. Hierbij wordt altijd
rekening gehouden met bovenstaande punten.
De lessen worden in het algemeen in de groep op instructie niveau aangeboden aan de leerlingen. Soms wordt, indien
noodzakelijk, het klassenverband doorbroken en werken kinderen elders op eigen niveau. Dit geldt ook voor de
projectgroep, deze is gericht op meer-/hoogbegaafde leerlingen. Ook voor leerlingen die op een eigen leerlijn werken
kan het soms voorkomen dat zij instructie op maat volgen. Dagelijks zijn er onderwijsassistenten aanwezig om daar
waar nodig extra instructie of ondersteuning in een groep te verzorgen. Dit gaat altijd in samenspraak met de IB-er.

Schooltijdenoverzicht
Ochtend
Maandag: 08.45-12.05
Dinsdag
08.45-12.05
Woensdag 08.45-12.30
Donderdag 08.45-12.05
Vrijdag
08.45-12.05
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middag
13.15-15.30
13.15-15.30
13.15-15.30
Onderbouw vrij
Bovenbouw

Totaal/dag
5.35
5.35
3.45
5.35
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+/-20 keer
13.15-15.30

5.35

Ochtendpauze
De pauze is voor groep 3 t/m 5 van 10.30 tot 10.45 uur.
De pauze is voor groep 6 t/m 8 van 10:45 tot 11:00 uur
Vrijdagmiddag
Groep 1 t/m 4 is elke vrijdagmiddag vrij. De groepen 5 t/m 8 zijn 20 vrijdagmiddagen per jaar vrij. Vakanties, vrije
dagen, studiedagen en andere variabele gegevens zijn terug te vinden op de schoolkalender.
Er wordt in 2019 door de medezeggenschapsraad een peiling gedaan of het wenselijk is andere lestijden in te voeren.
De verwachting is dat dit in mei 2019 duidelijk is. Mocht dit wenselijk zijn dan veranderen de lestijden in het schooljaar
2019-2020.

Schoolklimaat
Wij vinden het belangrijk dat NBS Boeimeer een verzorgde omgeving is voor de leerlingen, ouders en de
medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is op basis
van wederzijds respect.
Onze school is een school die open en toegankelijk is. Een school waar we als ouder, kind en school nauw samen
werken. We vinden het belangrijk dat de school een veilige omgeving is, we met respect met elkaar omgaan, ouders
welkom zijn en kunnen participeren bij activiteiten. We open en transparant communiceren met elkaar.
Veiligheid
De scholen binnen de Stichting Nutsscholen Breda hebben de beschikking over een psychosociaal veiligheidsplan. Dit
plan omvat 2 protocollen, tips hoe te handelen en terzake doende informatie die de scholen helpen om te handelen als
zij te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen. Dat kan bijvoorbeeld het overlijden zijn van een leerkracht of kind,
een busongeluk bij een schoolreisje of brand. Maar er staat ook informatie in hoe te handelen bij ongewenst gedrag,
zoals bij voorbeeld grensoverschrijdend seksueel gedrag, uitingen van agressie en ruzie, intimidatie of pesten.
De twee protocollen dienen als structurerend hulpmiddel om het noodzakelijk handelen af te stemmen op de
gebeurtenis die zich voor doet.
Daarnaast kunnen er externe deskundigen worden ingeschakeld die de school terzijde staan.
De stichting heeft daartoe een externe vertrouwenspersoon bij zowel de GGD West-Brabant als bij de ArboUnie. Zij
zijn ook inzetbaar in het kader van de klachtenregeling die onderdeel is van het psychosociaal veiligheidsplan.
Om ouders,kinderen en collega's te kunnen doorverwijzen naar de juiste persoon beschikt iedere school over 1 of
meerdere vertrouwens/contactpersonen in het kader van de klachtenregeling. De vertrouwenspersoon stelt zichzelf
jaarlijks aan de leerlingen en ouders voor.
Voor de volledige tekst van het psychosociaal veiligheidsplan en de daarin opgenomen bijlagen verwijzen wij naar de
school. Op verzoek aan de directeur kan de tekst beschikbaar gesteld worden.
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De school probeert actief incidenten te voorkomen. Daarom beschikt de school over een lesmethode/leerlijn voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen staan in het teken van de ontwikkeling van goed en passend gedrag.
Hieraan verbonden hanteert de school gedragsregels die daadwerkelijk worden gehanteerd.
In eerste instantie worden incidenten afgehandeld door de leerkracht. Maar aard en omvang kunnen het noodzakelijk
maken dat ouders en de schooldirectie worden betrokken bij de aanpak. Ook kunnen externe deskundigen worden
ingeschakeld.
De school heeft ook aandacht voor de fysieke veiligheid. Elke school beschikt over een veiligheidsplan. Op de school
zijn meerdere teamleden opgeleid tot BedrijfsHulpVerlener. Jaarlijks vinden ontruimingsoefeningen plaats om de
kinderen voor te bereiden op een incident dat zich voor zou kunnen doen. Hierbij wordt de school ondersteunt door
een BHV-organisatie.
Als onderdeel van de tevredenheidspeiling die het bestuur iedere 4 jaar houdt onder teamleden, ouders en leerlingen
wordt ook gevraagd naar de mate waarin men zich veilig voelt op school en de aandacht die de school besteedt aan
de ontwikkeling van positief sociaal-emotioneel gedrag.
Bij de leerlingen wordt de veiligheidsbeleving jaarlijks bevraagd door de school.
Bij de oudergesprekken die de leerkrachten voeren is aandacht voor het welbevinden van de leerling en de
tevredenheid van de ouders over de sociale veiligheid. Ditzelfde gebeurt in de functioneringsgesprekken met de
medewerkers.
Registraties
De school beschikt over een registratiesysteem: de betrokken medewerker registreert ongevallen en incidenten (met
behulp van een format) waarbij een derde partij betrokken is geweest.
Preventie
De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de regels zijn m.n.
gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. De school beschikt
daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling
staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. In het leerlingvolgsysteem ZIEN houden we de
resultaten bij.
Monitoring
De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst
die valide en betrouwbaar is. De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie. Ouders en leraren worden 1 x per 2
jaar bevraagd op veiligheid. De uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van verbeterpunten.
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

Veiligheid leerlingen - Veiligheidsbeleving

3,62

Veiligheid leerlingen - Het optreden van de leraar

3,42

Veiligheid leerlingen - De opstelling van de leerling

3,43

Veiligheid leerlingen - Welbevinden

3,41

Veiligheid leerlingen - Fysieke veiligheid

3,7

Veiligheid leerlingen - Sociale veiligheid

3,61

Veiligheid leerlingen - Psychische veiligheid

3,76

Veiligheid leerlingen - Materiele zaken

3,71

Vragenlijst oudertevredenheid 2017 - Sociale veiligheid

3,33

Vragenlijst leerkrachtentevredenheid 2017 - Sociale veiligheid

3,72

Samenwerking

Schoolplan 2019 t/m 2022

27

Nutsbasisschool Boeimeer

Onze school staat midden in de gemeenschap aan de rand van de binnenstad. Wij streven naar samenwerking met
instanties in de wijk en de andere basisscholen binnen onze wijk . Onze school werkt effectief samen met
voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is met name gericht op informatie-uitwisseling over leerlingen en het
realiseren van een doorgaande leerlijn.
Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we
ouders bij de overgang van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school).
Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het
samenwerkingsverband en met zorgpartners.
In het kader van opleidingen binnen ons vakgebied hebben we contact met de Pabo en MBO opleidingen zorg en
welzijn en in het kader van ondersteuning onderhouden wij contacten met de leerplichtambtenaar, de wijkagent,
Centrum voor jeugd en gezin, schoolarts of externe onderwijsadviseurs.

Privacy
Onze school beschikt over een privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het
reglement staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En ook hoe lang de
gegevens worden bewaard. Met het reglement streven we na dat alle persoonsgegevens zorgvuldig worden
behandeld. Dat betekent dus ook dat de informatie die we in de schooladministratie en het leerlingvolgsysteem
vastleggen juist, nauwkeurig én volledig up-to-date is. Het document genaamd ‘Privacy beleid SNB’ staat op onze
schoolwebsite en de hoofdlijnen staan in onze schoolgids.
De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van ons schoolbeleid zijn:
1. We beschikken over een privacyreglement.
2. We waarborgen de privacy van leerlingen en persoonsgegevens.
3. We beschikken over afspraken over de leerling-gegevens.
4. We hebben de rechten van de ouders m.b.t. privacy beschreven.
Kwaliteitsaspecten
1.

Onze school ( stichting) is sterk gericht op de ontwikkeling van de leerkrachten

2.

Op onze school is er sprake van een duidelijke organisatiestructuur

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6)

3,92

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1)

3,91

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3)

4

Vragenlijst leerkrachtentevredenheid 2017 - Schoolklimaat

3,7

Vragenlijst leerkrachtentevredenheid 2017 - Sociale veiligheid

3,72

Vragenlijst leerkrachtentevredenheid 2017 - Eindcijfer

3,67

Vragenlijst leerlingentevredenheid 2017 - Sociale veiligheid

3,4

Vragenlijst leerlingentevredenheid 2017 - Eindcijfer

3,57

Vragenlijst oudertevredenheid 2017 - Sociale veiligheid

3,33

Aandachtspunt

Prioriteit

De samenwerking met ouders biedt meer kansen

hoog

De organisatiestructuur binnen de stichting wordt onderzocht

hoog
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Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Veiligheidsplan SNB
Pestprotocol Nbs Boeimeer
Van groep 8 naar klas 1 (Document advisering)
Protocol Meldcode huiselijk geweld

13 Financieel beleid
Algemeen
Het beleid met betrekking tot de financiën van onze school is afgeleid van de doelstellingen en missie van de Stichting
Nutsscholen Breda. De derde doelstelling luidt: ‘Een gezonde financiële basis’
Deze doelstelling omvat de volgende subdoelen:
1. Het opstellen van een meerjaren investeringsprogramma.
2. Het zorgvuldig in beeld brengen en houden van onze inkomsten en uitgaven.
3. Het versterken van het financieel inzicht van de directies.
4. Het beter benutten van digitale informatie.
5. Frequent managementrapportage-overleg met het administratiekantoor ten behoeve van de voortgangsrapportages
aan het bestuur.
6. Het verbeteren van de grip op uitgaven t.b.v. de inzet van flexibele medewerkers.
7. Het zorgvuldig overzicht houden op de instroom van nieuwe leerlingen.
Deze doelstelling is uitgangspunt voor de jaarbegroting, de meer-jaren begroting van de Stichting en de daaraan
verbonden begrotingen van de scholen.
Door een gezonde balans van inkomsten en uitgaven wil de Stichting Nutsscholen Breda de continuïteit van de totale
organisatie waarborgen en de optimale randvoorwaarden creëren om de gestelde doelen uit het strategisch
beleidsplan van de stichting en het schoolplan van de school te realiseren.
Alle financiële middelen worden in samenwerking met het administratiekantoor bovenschools beheerd. De algemeen
directeur-bestuurder stelt jaarlijks, in samenspraak met de directeuren, en ondersteund door het administratie kantoor
de begroting op. De concept begroting wordt ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur en ter advies bij de GMR.
Binnen de stichtingsbegroting is voor iedere school een schoolbegroting opgenomen gebaseerd op de middelen die
aan de school zijn toegewezen door het Rijk en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de ouderbijdragen
die de school ontvangt. Daarnaast is er voor bovenschoolse kosten een bovenschools budget op bestuursniveau.
Middels een digitaal factureringssysteem met een daaraan gekoppelde autorisatie worden de uitgaven zorgvuldig
bewaakt. De directies beschikken ook over een digitaal informatieplatform waarop de actuele financiële situatie van de
school zichtbaar is. Dit geldt ook voor de stichting als geheel. Tijdens het frequent geplande werkoverleg bespreken
de algemeen directeur-bestuurder en de directeur van de school ook de financiële positie van de school.
Door middel van de managementrapportage wordt er 3 keer per jaar gerapporteerd aan het bestuur, de financiën zijn
daar onderdeel van. Daarin wordt ook verslag gedaan aan het bestuur met betrekking tot de uitgaven voor personeel
en ziekteverzuim. De andere onderdelen van de managementrapportage zijn de voortgang van het onderwijsbeleid,
het personeelsbeleid, onderhoud gebouw, de aanschaf van middelen en meubilair en de voortgang van de
communicatieplannen.
De begrotingscyclus bestaat achtereenvolgens uit de opstelling van de begroting door de directies, het goedkeuren
van de begroting door het bestuur, de managementrapportages door de directies aan het bestuur, het opstellen van
het financieel jaarverslag door de algemeen directeur-bestuurder en het vaststellen van dit jaarverslag door het
bestuur. MR en GMR worden hierover steeds tijdig geïnformeerd.
Externe geldstromen:
Van het Rijk ontvangt de school: lumpsumgelden, geoormerkte gelden via de bestemmingsbox, impulsgelden en
Passend Onderwijs-gelden.
Deze middelen worden bovenschools beheerd en ingezet middels taakstellende budgetten op schoolniveau en een
bovenschools budget voor bovenschoolse zaken. De omvang van deze budgetten wordt bepaald in de begroting. Het
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overgrote deel wordt ingezet om de salarissen en loonkosten van het personeel te betalen. Samen met de vaste
materiële kosten heeft dit tot gevolg dat maar een klein deeltje van het budget jaarlijks flexibel in te zetten is.
Van de lokale overheid ontvangt de school soms projectsubsidies. Bijvoorbeeld voor verkeerseducatie. Dat moet aan
het betreffende doel worden besteed en apart verantwoord. De school verantwoordt zich over de deugdelijke
besteding van de gelden via de managementrapportage(s).
Interne geldstromen:
Het schoolbestuur vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind wordt jaarlijks
in de schoolgids vermeld. Van de inkomsten wordt in overleg met de medezeggenschapsraad van de school bepaald
aan welke schoolzaken het geld wordt besteed.
Ook de oudercommissie vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Van de inkomsten worden door
de oudercommissie diverse feestelijke activiteiten georganiseerd. Ook dit staat in de schoolgids vermeld.
De financiële verantwoording van de ontvangen gelden vindt jaarlijks plaats via de jaarrekening van de Stichting.
Naast deze vrijwillige bijdragen is er ook een verplichte bijdrage voor leerlingen die tussen de middag overblijven. De
begeleiding van het overblijven op onze school wordt verzorgd door de stichting Kober die ook de buitenschoolse
opvang organiseert. Kober Kinderlunch verzorgt de administratie en inning van de overblijfgelden. Ook dit staat in de
schoolgids beschreven.

Sponsoring
Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben een convenant
ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Onze school onderschrijft dit
convenant. Dit ligt ter inzage op school.
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:
• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er mag
geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in
overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.
• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het
onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn
met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag
niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring. Wij
houden ons aan het opgestelde convenant.

14 Kwaliteitszorg
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren
we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Daarnaast hebben we onze kwaliteitszorg
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gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van
onze medewerkers parallel verloopt. Op onze school betrekken we ouders, leerlingen en medewerkers bij de bepaling
en de beoordeling van onze kwaliteit. Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze
veranderdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders
voor wat betreft de realisatie van onze veranderdoelen en de behaalde resultaten.
Leiderschap
Op onze school geven we gestalte aan gedeeld leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds veranderen en
verbeteren van onze team- en persoonlijke kwaliteiten. Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie
die vertaald is in gedeelde ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen.
De Quick Scan (WMK-PO) is conform onze meerjarenplanning (zie schoolplan 2015-2019) afgenomen in september
2018.
Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie 2017 - KA1: Kwaliteitszorg

4

Zelfevaluatie 2017 - KA2: Kwaliteitscultuur

4

Zelfevaluatie 2017 - KA3: Verantwoording en dialoog

4

Vragenlijst Leraren
De vragenlijst bestaat uit 87 vragen .Er zijn 17 vragenlijsten uitgezet, waarvan 15 afgerond zijn, hetgeen een respons
geeft van 88%. Dit wordt gewaardeerd als uitstekend. De uitslagen geven daardoor een zeer betrouwbaar beeld van
de mening van de leerkrachten.
NBS Boeimeer scoort als school een 3,64. Daarmee scoort de school goed.

Beoordeling
Onze norm is 3, er kan gescoord worden van 1 tot 4 waarbij 1 de laagste en 4 de hoogste score is.
Omschrijving

Resultaat

Vragenlijst leerkrachtentevredenheid 2017 - Eindcijfer

3,67

Vragenlijst leerlingen
In november 2017 zijn ook de leerlingen van de groepen 5, 6,7 en 8 uitgenodigd om via internet een vragenlijst te
beantwoorden. De vragenlijst bestaat uit 61 vragen. Er zijn 116 vragenlijsten uitgezet, waarvan 115 afgerond zijn,
hetgeen een respons geeft van 99%. Dit wordt gewaardeerd als uitstekend. De uitslagen geven daardoor een zeer
betrouwbaar beeld van de mening van de leerlingen.
Beoordeling
Onze norm is 3, er kan gescoord worden van 1 tot 4 waarbij 1 de laagste en 4 de hoogste score is.
Omschrijving

Resultaat

Vragenlijst leerlingentevredenheid 2017 - Eindcijfer

3,57
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Vragenlijst ouders
De vragenlijst bestaat uit 56 vragen, er zijn 150 vragenlijsten uitgezet waarvan er 72 afgerond zijn. Dit is een
responspercentage van 48%. Dit is voldoende om een betrouwbaar beeld van de mening van de ouders te krijgen.
Nbs Boeimeer scoort volgens de ouders als school een 3.38, een ruim voldoende. Zij geven de school als eindcijfer
een 7,9
Beoordeling
Onze norm is 3, er kan gescoord worden van 1 tot 4 waarbij 1 de laagste en 4 de hoogste score is.
Meerjarenplanning
Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg van de school. Daarin opgenomen zijn de
afname van de Quick Scan, de vragenlijsten etc. (zie bijlage). Met behulp van die planning plegen we systematische
kwaliteitszorg. Op basis van de uitslagen van de diverse instrumenten voor kwaliteitszorg stellen we (als team)
actiepunten vast die worden opgenomen in ons jaarplan.
Bijlagen
1. Meerjarenplanning 2019-2022
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1)

4

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2)

3,73

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3)

3,4

Aandachtspunt

Prioriteit

In de schoolgids staan de uitslagen van de metingen van de kwaliteit van de school (en een
korte reflectie op de uitslagen)

hoog

In de schoolgids staan de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van de metingen
van de kwaliteit van de school

hoog

De school heeft “tegenspraak” georganiseerd

hoog

Bijlagen
1. Analyse tevredenheidspeilingen 2017

15 Basiskwaliteit
Beoordeling
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De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie 2017 - OP1: Aanbod

3,29

Zelfevaluatie 2017 - OP2: Zicht op ontwikkeling

4

Zelfevaluatie 2017 - OP3: Didactisch handelen

3,38

Zelfevaluatie 2017 - OP4: (Extra) ondersteuning

4

Zelfevaluatie 2017 - OP6: Samenwerking

3,56

Zelfevaluatie 2017 - OP8: Toetsing en afsluiting

4

Zelfevaluatie 2017 - OR1: Resultaten

4

Zelfevaluatie 2017 - OR2: Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

4

Zelfevaluatie 2017 - OR3: Vervolgsucces [geen wettelijke eisen]

3,67

Zelfevaluatie 2017 - SK1: Veiligheid

3,82

Zelfevaluatie 2017 - SK2: Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

4

Zelfevaluatie 2017 - KA1: Kwaliteitszorg

4

Zelfevaluatie 2017 - KA2: Kwaliteitscultuur

4

Zelfevaluatie 2017 - KA3: Verantwoording en dialoog

4

16 Onze eigen kwaliteitsaspecten
Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten. Ook terug te vinden in onze meerjarenplanning
(zie bijlage). De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten noemen we “parels”. Onze parels staan vermeld in
hoofdstuk 5: Onze parels.

17 Strategisch beleid
Stichting Nutsscholen Breda beschikt over een strategisch beleidsplan. Zie hiervoor de bijlage Visiedocument 20172022.
Bijlagen
1. Visie,missie,strategisch beleid Stichting Nutsscholen Breda
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18 Aandachtspunten 2019 t/m 2022
Thema

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

PCA
Onderwijskundig
beleid

Het onderwijs is gericht op kennis hebben van verschillende
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten

hoog

De leraren creëren en leerklimaat waardoor de leerlingen actief en
betrokken zijn

hoog

Onze school besteedt aandacht aan brede ontwikkeling waarbij autonomie hoog
van de leerling ruimte krijgt.
PCA
De samenwerking met ouders biedt meer kansen
Organisatiebeleid

PCA
Kwaliteitszorg

hoog

De organisatiestructuur binnen de stichting wordt onderzocht

hoog

In de schoolgids staan de uitslagen van de metingen van de kwaliteit van
de school (en een korte reflectie op de uitslagen)

hoog

In de schoolgids staan de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding
van de metingen van de kwaliteit van de school

hoog

De school heeft “tegenspraak” georganiseerd

hoog
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19 Meerjarenplanning 2019
Thema

Verbeterdoel

PCA
Onderwijskundig
beleid

Het onderwijs is gericht op kennis hebben van verschillende achtergronden en culturen van
leeftijdgenoten

PCA
Organisatiebeleid

De organisatiestructuur binnen de stichting wordt onderzocht

PCA Kwaliteitszorg

In de schoolgids staan de uitslagen van de metingen van de kwaliteit van de school (en een
korte reflectie op de uitslagen)

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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20 Meerjarenplanning 2020
Thema

Verbeterdoel

PCA Onderwijskundig De leraren creëren en leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn
beleid
PCA Kwaliteitszorg

In de schoolgids staan de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van de metingen van
de kwaliteit van de school

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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21 Meerjarenplanning 2021
Thema

Verbeterdoel

PCA Organisatiebeleid

De samenwerking met ouders biedt meer kansen

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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22 Meerjarenplanning 2022
Thema

Verbeterdoel

PCA Onderwijskundig
beleid

Onze school besteedt aandacht aan brede ontwikkeling waarbij autonomie van de leerling
ruimte krijgt.

PCA Kwaliteitszorg

De school heeft “tegenspraak” georganiseerd

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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