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VOORWOORD
Dit schoolplan bestrijkt de periode 2017-2021. Het vorige schoolplan omvatte de periode
2011-2015, het daaropvolgende plan zou de periode 2015-2019 behelzen. Echter de school
kwam terecht in een periode van wisseling van directie waarin (te) weinig tijd en energie
gestoken kon worden in het zorgvuldig nadenken over / evalueren van het schoolbeleid. Wel
schreef de interim directeur een concept plan en een rapport met aanbevelingen.
Eind 2016 werd door het bestuur een strategisch beleidsplan geschreven voor de periode
2017-2021. Met de aanstelling van een nieuwe directeur in oktober 2016 is ook het besluit
genomen om het schoolplan 2015-2019 te herschrijven, en meteen van de gelegenheid
gebruik te maken om de schoolplannen qua indeling in periode parallel te laten lopen met
het strategisch beleid van het bestuur. Naast het strategisch beleidsplan en de ingezette
koers uit de vorige planperiode zijn ook de wensen van het team belangrijk geweest bij het
schrijven van dit plan. Op een studiedag in oktober 2016 is aan het team voorgelegd wat
vastgehouden moet worden vanuit de afgelopen jaren, en waarop ingezet zou moeten
worden.
Per hoofdstuk wordt eerst aangegeven wat de doelen vanuit het Strategisch beleidsplan zijn.
Wat het resultaat uit de vorige planperiode t/m 2016 geweest is wordt steeds samengevat
onder het kopje “beginsituatie”. Elk hoofdstuk eindigt met concrete doelstellingen voor de
periode 2017-2021. In een meerjarenoverzicht wordt tenslotte duidelijk gemaakt hoe deze
doelstellingen gespreid worden over de 4 jaren.
Dit plan is bedoeld als middel om de focus te houden op deze doelstellingen. De inzet zal er
op gericht zijn de doelstellingen te laten slagen in het belang van de kinderen die aan onze
school zijn toevertrouwd. Daarbij hopend op de onmisbare zegen van God en biddend om in
Zijn kracht dit mooie werk te mogen doen (psalm 127:1).
Patrick Vogelaar, directeur
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1 INLEIDING / BESCHRIJVING
VAN DE ORGANISATIE
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1.1 SCHOOLBESCHRIJVING, GESCHIEDENIS EN
MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS
De Prins Mauritsschool is een school voor protestantschristelijk primair onderwijs, uitgaande
van de Stichting Reformatorisch Onderwijs te Delft. In de statuten van de Stichting is
vastgelegd dat de school reformatorisch onderwijs geeft.
De Prins Mauritsschool is in 1927 gesticht. Een aantal predikanten en meelevende christenen
wilden een school beginnen in de toen nieuw te bouwen wijk ‘de Wippolder’. Daartoe werd
de ‘Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Delft’ opgericht.
In augustus 1994 is de Prins Mauritsschool gefuseerd met de Dr. Maarten Lutherschool en de
Wilhelmus van Nassouweschool. Vanaf dat moment zijn meerdere schoolbusjes door Delft en
aanliggende gemeenten gaan rijden om kinderen op te halen.
Jarenlang hebben vele generaties kinderen op de Prins Mauritsschool onderwijs ontvangen.
Sommige oud-leerlingen schrijven na jaren hun eigen kinderen weer in op deze school.
Daarmee heeft de school een vertrouwde plek verworven in de wijk waarin zij staat, en bij
christenen uit diverse kerken die zich verbonden voelen met de school.
Ouders kiezen voor de Prins Mauritsschool vanwege de identiteit, de afstand vanaf thuis,
en/of de hoge kwaliteit van het onderwijs. De school heeft een open toelatingsbeleid. Dit is
een bewuste keuze, en wordt gezien als een kans en een kracht van de school.
Het logo laat iets van de inhoud van onze identiteit zien. De twee handen symboliseren de
volwassen- en de kinderhand, die elkaar uitnodigen om samen te gaan, die elkaar
vasthouden en weer loslaten. Maar de handen in het logo symboliseren ook de uitnodigende
hand van God en de hand van de mens die met Hem wil verder gaan. De twee handen zijn
verweven in de letter M (Mauritsschool).
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1.2

MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN
Grondslag

De identiteit van het onderwijs op onze school wordt bepaald door het gezag van de Bijbel,
het onfeilbaar Woord van God. Deze grondslag is het uitgangspunt als we nadenken over de
visie op mens en kind, onderwijs, opvoeding, vorming en samenleving. Centraal staat de
liefde van God voor Zijn schepping en schepselen, de verbroken relatie tussen God en de
mens, en de vergeving die mogelijk is voor al onze overtredingen door het verlossingswerk
van de Heere Jezus Christus. De christelijke school heeft de bijzondere opdracht kinderen
bekend te maken met de Bijbelse boodschap. Deze boodschap - het Evangelie van Gods
vergeving door Zijn Zoon Jezus Christus - en de oproep Hem te volgen, is bepalend voor het
totale schoolgebeuren.
De Prins Mauritsschool biedt vanuit haar christelijke identiteit goed en eigentijds onderwijs
aan kerkelijke en niet kerkelijke kinderen waardoor zij hun talenten optimaal ontwikkelen en
goed toegerust de school verlaten. De school is multicultureel, maar niet multireligieus.

Bijzonder goed onderwijs
De school gaat voor “bijzonder goed onderwijs”:

Bijzonder
De boodschap van de Bijbel is het fundament en de kern van het onderwijs en in het
persoonlijk leven van iedereen die werkzaam is op de Prins Mauritsschool. Daarbij is er juist
ook aandacht voor de brede vormende taak van het onderwijs en het overbrengen van de
christelijke waarden.

Bijzonder goed
De school biedt een warme en veilige omgeving voor leerlingen, ouders en personeel. De
school is een transparante, betrouwbare en lerende organisatie.

Bijzonder goed onderwijs
Er wordt gewerkt aan transparant en kwalitatief goed onderwijs omdat elk kind recht heeft
op hoogwaardig onderwijs. Er is zoveel mogelijk sprake van maatwerk zodat alle leerlingen,
zowel leerlingen met een initiële achterstand, de gemiddeld presterende leerling als ook de
meer/hoogbegaafde leerlingen een uitdagend en passend aanbod krijgen. Om de kwaliteit te
waarborgen werken leerkrachten, zowel persoonlijk als teambreed, aan de continue
ontwikkeling van ons onderwijs.
Het fundament van onze visie is tegelijk ook onze missie; De Bijbelse boodschap voorhouden
en voorleven. Onze woorden en daden zijn in overeenstemming met elkaar.
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Bewaken van de identiteit
Bij de werving van bestuurs- en personeelsleden wordt gevraagd de statuten en grondslag te
onderschrijven, uit te dragen en te bevorderen. Van hen wordt verwacht dat de christelijke
levensovertuiging zichtbaar wordt in het dagelijks leven. Bij sollicitatiegesprekken wordt
duidelijk gemaakt wat van leerkrachten wordt verwacht qua vorm en inhoud. De kaders die
vanuit het bestuur gesteld worden zijn leidend, ook als zittend personeel wezenlijk anders
zou (gaan) denken over inhoud en vorm.
In de praktijk wil dat zeggen dat elk bestuurslid, elke leerkracht, en elk ondersteunend
personeelslid:
probeert de kinderen christelijke waarden en normen bij te brengen
met alle betrokkenen respectvol omgaat
de christelijke feesten viert (Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en
Pinksteren)
zorg draagt voor de schepping en het milieu
kinderen een hoopvol perspectief op de toekomst meegeeft
werkt vanuit een christelijk-maatschappelijke oriëntatie
zelf niet vloekt en dat ook niet tolereert van anderen.
algemeen Beschaafd Nederlands spreekt.
Voor de leerkracht in het bijzonder, geldt dat hij of zij:
godsdienstles geeft, Bijbelverhalen vertelt, psalmen en christelijke liederen zingt en
met de kinderen bidt
een plezierig en veilig pedagogisch klimaat schept
respect en aandacht heeft voor de individualiteit van ieder kind
het Evangelie als norm hanteert voor de lesinhoud en de keuze van methodes.
De school verwacht dat elke ouder die een kind aanmeldt de grondslag en doelstellingen van
de school onderschrijft of respecteert.
De vormen die we willen gebruiken om de Boodschap over te dragen, naar kinderen met en
zonder kerkelijke achtergrond, moeten passend zijn bij het Evangelie en de wijze waarop wij
dit Evangelie verstaan.

Kernwaarden
Vanuit de Bijbel wordt ook onze dagelijkse omgang voor en met elkaar gestuurd. Van
personeel dat werkzaam is op de Prins Mauritsschool verwachten we dat zij deze
kernwaarden voorhouden en voorleven. Deze levensvisie is het vertrekpunt voor het
onderwijs, want die is bepalend voor hoe je mensen en kinderen ziet en welke middelen
ingezet worden.
Vanuit de waarden en principes waar onze school voor staat, werken we met de ‘Regel van
de Maand’. Deze kernwaarden zijn: Liefde, Veiligheid, Kindgerichtheid, Ambitie en
Verantwoordelijkheid.
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1.3 ANALYSE LEERLINGPOPULATIE
Levensbeschouwelijke achtergrond
Godsdienst of religie
Reformatorische kerken:
- Protestantse kerk Nederland
- Geref. Kerken Vrijgemaakt
- Christelijk gereformeerd
- Gereformeerde gemeenten
- Gereformeerde kerken
- Hersteld hervormde kerk
- Scots International Church
Totaal
Evangelische kerken:
- Evangelisch
- Christen
- Pinkstergemeente
- Volle Evangelie
- Doopsgezinde broederschap
- Redeemer Christian Church
- Fullgospel Mission Church
- Levend water
- VEMK Wateringen
Totaal:

Aantal leerlingen

Percentage

123
35
12
8
5
2
1
186

34,6%
9,8%
3,4 %
2,2%
1,4%
0,6%
0,3%

30
8
5
5
2
2
1
1
1
55

8,4%
2,2%
1,4%
1,4%
0,6%
0,6%
0,3%
0,3%
0,3%

52,3%

15,4%

Rooms-Katholiek:

15

4,2%

Orthodox:

2

0,6%

Islam:

20

5,6%

Geen godsdienst:

78

21,9%

Totaal (1-10-2016)

356

De leerlingen van onze school komen voor ongeveer 65 % uit christelijke gezinnen. Ruim de
helft van de leerlingen komt uit een reformatorische kerk (in de volle breedte genomen).
Ruim 15 % komt uit een evangelische kerk. Zoals het overzicht laat zien is de kerkelijke
achtergrond heel divers.
Bijna een derde van de schoolpopulatie hangt een andere of geen godsdienst aan. Een
aanzienlijk deel van de leerlingen is dus niet christelijk. Dit mag niet leiden tot vervaging van
het christelijk karakter. Integendeel, juist deze samenstelling vraagt om actueel en doorleefd
christendom gebaseerd op Gods Woord, en enige sturing op de samenstelling van de leerling
populatie door actief de relatie met kerken te blijven zoeken en het bestaan van de school bij
christelijke ouders onder de aandacht te brengen.
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Pluriformiteit en integratie
De Prins Mauritsschool zal moeten inspelen op de verdergaande polarisatie in Nederland.
Verschillen worden uitvergroot en bevolkingsgroepen en religies worden meer en meer
tegenover elkaar gezet. Het aanbrengen van nuance dreigt te worden beschouwd als zwakte
en het uitdragen van geloof als fundamentalistisch. Juist als reformatorische school dienen
we ons hiervan bewust te zijn en onze waarden in deze context positief christelijk uit te
dragen, passend bij het Evangelie en de wijze waarop wij dit Evangelie verstaan. Juist door
onze leerlingen op dit gebied belangrijke christelijke waarden mee te geven dragen we bij
aan hun vorming tot burgers.
De populatie op de Prins Mauritsschool heeft overwegend de Nederlandse nationaliteit.
Ongeveer 6,5 % heeft een andere nationaliteit.
Nationaliteiten
Nederlands
Indonesisch
Turks
Fillipijns
Burundi
Iraaks
Bulgaars
Chinees
Pools
Ghanees
Litouws
Surinaams
Hongaars
Thais

348
7
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Totaal (1-2-2017) 372

93,5%
1,9%
0,8%
0,8%
0,5%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%

De herkomst van onze leerlingen
Een belangrijk deel van de leerlingen komt uit de Delftse wijk
Wippolder en uit Delfgauw. De Wippolder is een gezellige buurt
waar de laatste jaren veel stadsvernieuwing heeft plaatsgevonden.
Delfgauw bestaat uit een oude dorpskern en een
nieuwbouwgedeelte. 61 % van onze leerlingen komt uit Delft. 29
% komt uit Pijnacker-Nootdorp. 6% uit Den Haag. 4% komt uit
verschillende overige gemeentes.
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Het opleidingsniveau van de ouders
Er zijn veel hoogopgeleide ouders die hun kinderen naar de Prins Mauritsschool sturen.
De Prins Mauritsschool heeft zo’n 11% zogenaamde “gewichtenleerlingen”. Dat zijn
leerlingen waarvan de ouders laag opgeleid zijn, waarvoor vanuit het Rijk extra middelen ter
beschikking aan de school worden gesteld om onderwijsachterstanden tegen te gaan.
Op het totaal aantal leerlingen zijn er 26 ouders die (in Nederland of het land van herkomst)
alleen basisonderwijs hebben genoten.

1.4 KANSEN EN BEDREIGINGEN
In het strategisch beleidsplan worden de volgende kansen voor de school/kracht van de
organisatie beschreven:
-

-

-

de christelijke waarden zijn duidelijk verankerd in het onderwijs
de mogelijkheid om kinderen uit niet-christelijke gezinnen met het Evangelie te
bereiken
de betrokkenheid van bestuursleden, ouders en personeel op de school is groot
de Prins Mauritsschool is al jaren een begrip in de Wippolder en heeft een goede
naamsbekendheid opgebouwd bij de gemeente, onderwijs- en zorginstellingen.
de opbrengsten van de school liggen op of boven het niveau van wat op grond van
de populatie verwacht mag worden, en heeft het vertrouwen van de
onderwijsinspectie
de Prins Mauritsschool streeft naar excellent onderwijs
de school beschikt over een karakteristiek gebouw met uitstraling
er wordt gedifferentieerd onderwijs gegeven
de populatie is veelzijdig: de school heeft geen ‘achterstanden’ profiel en is evenmin
een ‘witte school’: leerlingen met allerlei talenten en achtergronden vinden hun plek
op deze school
er komt een kleine nieuwbouwwijk in de buurt van de school, waar mogelijk nieuwe
leerlingen geworven kunnen worden.

Bedreigingen/zwakte van de organisatie:
-

-

vanuit de politiek staat de onderwijsvrijheid geregeld ter discussie. Reformatorische
scholen worden door veel Nederlanders gezien als religieuze instellingen die ten
onrechte met overheidsmiddelen gefinancierd worden
het open toelatingsbeleid heeft het risico in zich van vervaging van de christelijke
uitgangspunten
de christelijke waarden vragen om een voortdurende herijking en bezinning: geen
gewoontegetrouwheid, maar waardengetrouwheid
de organisatie heeft nog verbetermogelijkheden qua lerend en innoverend vermogen
de organisatie kan zich nog verbeteren in de communicatie naar buiten
14

-

als het leerlingenaantal daalt zal er meer druk komen op het personeel en de
financiën.

In het vervolg van dit schoolplan zal in diverse hoofdstukken worden terugverwezen naar
deze kansen en bedreigingen.
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INHOUD VAN HET BELEID
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2.1 IDENTITEIT
Uit het strategisch beleidsplan
-

-

-

Voorzien in de behoefte aan Reformatorisch onderwijs in de Wippolder, met behoud van zowel de christelijke
identiteit als het open toelatingsbeleid
We zorgen dat de onderliggende waarden die passen bij de Reformatorisch/christelijke identiteit helder zijn voor
iedereen, en gedragen worden door het volledige bestuur en team
Verkenning van nieuwe weerbaarheid verhogende activiteiten/scenario’s die de identiteit versterken.

Beginsituatie
In 2012 is onder de noemer “Bouwen en vertrouwen” beschreven dat de school staat
voor “bijzonder goed onderwijs”. Deze beschrijving is van blijvende waarde.
Er is grote gezamenlijke eenstemmigheid over de Bijbelse christelijke identiteit van de
school in combinatie met het open toelatingsbeleid. In alle geledingen leeft de
behoefte om een duidelijk christelijke school te zijn, te midden van een seculiere
omgeving, waar voor iedereen een plek is.
Er wordt verschillend gedacht in het team over sommige inhoudelijke en uiterlijke
uitwerkingen van de identiteit van de school. Vanuit bestuur en team is behoefte om
opnieuw de gemaakte keuzes te doordenken, de collectieve ambitie te versterken, de
aansluiting van de boodschap bij de doelgroepen te verbeteren.
Collectieve ambitie, visie en aansluiting doelgroepen

Eind 2016 is een commissie samengesteld waarin directie, team, MR, bestuur en Raad van
Toezicht vertegenwoordigd zijn. Deze commissie hield een enquête onder alle geledingen, en
bracht op grond daarvan een advies uit naar het bestuur. Het doel is de saamhorigheid te
bevorderen, en zowel de christelijke kinderen als de niet-christelijke kinderen optimaal te
bereiken met de boodschap van het Evangelie. Begin 2017 is een studiedag gepland op de
Evangelische Hogeschool, waarbij ook MR en bestuur aanwezig zullen zijn. De bedoeling is
dat identiteitsversterkende activiteiten in de school gaan plaatsvinden. En dat de visie op de
christelijke identiteit van de school opnieuw doordacht wordt met alle betrokken geledingen.

Aansluiting andere protestants-christelijke/reformatorische scholen regio
Op directie- en bestuursniveau zal meer dan voorheen aansluiting gezocht worden met
andere protestants christelijke en reformatorische scholen uit de regio. De bedoeling is dat
visitaties plaatsvinden. Inmiddels is een traject gestart onder begeleiding vanuit de PO-raad
en zijn afspraken gemaakt met de scholen in Waddinxveen, Stolwijk en Moerkapelle. Elke
school schrijft een zelfevaluatie rond een concrete vraag gericht op het sturen op
onderwijskwaliteit, en formuleert een hulpvraag. Een delegatie van elk bestuur en directie
legt visitaties af bij andere scholen/besturen om in deze hulpvraag te adviseren. Er komt een
rapportage van bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie voor het
gevisiteerde bestuur. De Prins Mauritsschool is in september 2017 aan de beurt.

90-jarig bestaan school
In 2017 bestaat de Prins Mauritsschool 90 jaar. We hopen dit te vieren met een groot feest
in september 2017. Er is een werkgroep aangesteld die de voorbereidingen treft.
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Weerbaarheidsverhogende activiteiten
Het bewaren en vasthouden aan de christelijke identiteit gaat niet vanzelf goed, maar zal
bewust onderhouden moeten worden. In deze planperiode gaan we op zoek naar manieren
om de identiteit “warm” te houden, zowel met leerlingen en ouders als in het team. In 2017
wordt gestart met maandvieringen, waarin met meerdere groepen leerlingen bij elkaar een
Bijbelgedeelte centraal staat, samen gezongen en gebeden wordt, en het “wij” gevoel
versterkt wordt door leerlingen in de schijnwerpers te zetten.

Doelen “Identiteit” 2017-2021
Komen tot een gezamenlijk gedragen visie op de christelijke identiteit van de school, met
inhoudelijke en praktische afspraken die helder zijn voor iedereen om dit vorm te geven.
Goede contacten en visitatie andere protestants christelijke scholen en besturen om van
elkaar te leren.
Vieren 90-jarig bestaan van de school.
Implementeren en borgen van activiteiten in de school die de identiteit versterken, zoals het
houden van maandvieringen en het stimuleren van gesprekken over identiteit in het team.
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2.2.1 ONDERWIJSKUNDIG
Uit het strategisch beleidsplan
In deze planperiode wordt op de Prins Mauritsschool onderwijs verzorgd wat optimaal aansluit bij de huidige,
maar ook de toekomstige maatschappij. Leerlingen moeten vaardigheden aangeleerd krijgen die in de 21 e eeuw
van hen verwacht worden.
Leerlingen worden ook ICT-vaardigheden aangeleerd: het ICT-onderwijs op de school is up to date, er is een
duidelijke visie op ICT ontwikkeld en geïmplementeerd.

-

-

-

Beginsituatie
De taalmethode zal vanaf 2017-2018 vervangen moeten worden omdat Taalleesland
niet meer uitgegeven zal worden.
Er is een overgangsprotocol groep 1-8 vastgesteld waarin duidelijkheid verschaft
wordt over de ononderbroken leerlijn.
In elke klas hangen digitale schoolborden. De vervanging van computers is
achtergebleven. Er is behoefte aan een teambrede visie op ICT.
In de vorige planperiode was aandacht voor instructie op drie niveaus volgens het
directe instructie model
Bewegingsonderwijs wordt deels door een vakleerkracht gegeven. De aansluiting van
de lessen van de vakleerkracht en de gewone leerkracht is deels gerealiseerd.
Er zijn materialen aangeschaft voor techniek. Echter de invoering van het vak is
gestagneerd. Vanuit het team wordt de wens aangegeven om hier meer structuur in
aan te brengen.
Vanuit het team is aangegeven dat er gewerkt moet worden aan bekwaamheden op
het gebied van spelling en begrijpend lezen.
Bij rekenen is de behoefte om te oriënteren op de nieuwe inzichten vanuit “Met
Sprongen vooruit”, en hier duidelijke afspraken over te maken.
De overdracht en terugkoppeling naar en van het voortgezet onderwijs was in de
vorige schoolplanperiode een voorgenomen verbeterpunt. Vanuit de MR is
aangegeven dat de school meer haar voordeel kan doen met de terugkoppeling
vanuit het VO.
Er is geen methode voor cultuur: wel wordt het Delftse kunstmenu (Kunstklik)
gevolgd. Uit de ouderenquête bleek dat er meer aandacht voor culturele activiteiten
mag komen. Er is behoefte aan een duidelijke visie op beeldend onderwijs, muziek en
cultuur.
Methodes

Het bestuur van de stichting hecht aan eigentijds en uitdagend onderwijs. De gebruikte
methodes moeten voldoen aan de kerndoelen en kinderen voorbereiden op de huidige en
toekomstige maatschappij. Dienovereenkomstig moet het onderwijs inspringen op de
actualiteit en met beide benen in de maatschappij staan. De opbrengsten van de school
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moeten op of boven het niveau van de schoolgroep liggen. Bij opbrengsten denken we niet
alleen aan taal, rekenen of zaakvakken. Het gaat om de totale ontwikkeling van ieder kind.
Hieronder is aangegeven welke methodes de school gebruikt en wanneer die (normaal
gesproken gaat een methode 8 jaar mee) vervangen zouden moeten worden. Dit schema is
verwerkt in de meerjarenplanning (bijlage 1). Bij het kiezen van een nieuwe methode wordt
een werkgroep in het leven geroepen. Die oriënteert zich op de onderwijsmarkt, laat zich
voorlichten door experts, en maakt uit het totale aanbod een keuze van 2 of 3 methodes. Die
methodes worden teambreed uitgeprobeerd en besproken. Daarna hakt de werkgroep,
samen met de directie, de knoop door.
In de afgelopen jaren zijn diverse methoden vervangen door nieuwere. Een aantal methodes
is nog niet toegerust om de nagestreefde differentiatie eenvoudig toe te passen.

Vakgebied

Methode

Jaar aanschaf

Vervangen
vanaf

Muziek

Meer met muziek

Onbekend

-

Gezondheid/voeding

Lekker fit

-

2017-2018

Biologie/natuurkunde/
techniek
Godsdienst

Natuurlijk

2003

2017-2018

Hoor het Woord

2006

-

Aardrijkskunde

Geobas

2007

2018-2019

Handvaardigheid/tekenen

Uit de kunst

2007

-

Seksuele vorming

Wonderlijk
gemaakt
Taalleesland

2010

-

2011

2017-2018

Sociaal emotionele
ontwikkeling
Geschiedenis

Goed gedaan

2012

2020-2021

Wijzer door de tijd

2012

2020-2021

Engels

Take it easy

2013

2021-2022

Technisch Lezen

Lijn 3

2014

2022-2023

Rekenen

Wereld in getallen

2014

2022-2023

Schrijven

Klinkers

2016

2024-2025

Taal

(niet meer
in de handel vanaf 2017)

Toetsen
Er is toetsbeleid ontwikkeld met daarin afspraken over de wijze van het afnemen van
toetsen. Ook is er een toetskalender. We vinden het belangrijk dat geregeld nieuwe
toetsversies gehanteerd worden. In onderstaand schema is weergegeven wanneer welke
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toetsen vervangen dienen te worden. In de bovenbouw zal vaker digitaal getoetst worden in
de toekomst, hetgeen geld bespaart. Anderzijds willen we in de onderbouw af van de
gekopieerde toetsen en boekjes in kleur gebruiken, hetgeen meer geld kost.

September
2017
September
2018
September
2019
September
2020
September
2021

Rekenen
Wiskunde
3.0
Groep 6

Spelling
3.0

Begrijpend
lezen 3.0

AVI/ DMT
3.0

Groep 5

Groep 3-4

Groep 3 – 8

Groep 7

Groep 6

Groep 5

Groep 8

Groep 7

Groep 6

Groep 8

Groep 7
Groep 8

21e eeuwse vaardigheden
De wereld verandert sneller en sterker dan ooit. De Prins Mauritsschool moet ervoor zorgen
dat ons onderwijs gelijke tred blijft houden met deze veranderingen. Er worden andere
vaardigheden gevraagd in de toekomst die onze leerlingen tegemoet gaan. Volgens Marzano
en Heflebower zouden scholen leerlingen moeten trainen in:
- analyseren en gebruik maken van informatie
- aanpakken van complexe problemen en zaken
- creëren van patronen en mentale modellen
- jezelf kennen en beheersen
- begrijpen van anderen/ interactie met anderen
Op welke manier we deze vaardigheden gaan aanleren bij onze leerlingen, zal deze
planperiode onderzocht moeten worden. Bij het kiezen van een nieuwe methode zal ook met
deze vraag rekening gehouden moeten worden.

Taal
In 2017 zal een nieuwe taalmethode verkend en aangeschaft moeten worden, omdat de
huidige methode (Taalleesland) niet meer in productie wordt genomen. Met ingang van
schooljaar 2017-2018 zal deze methode geïmplementeerd gaan worden. Begrijpend lezen en
spelling zullen aandacht krijgen op studiedagen. We gebruiken voor een inventarisatie in het
team de vragenlijst uit het WMKPO of Integraal. We zullen tot er een nieuwe methode is
ingevoerd gebruik blijven maken van de routeboekjes van de SLO, om de kinderen tegemoet
te komen in gedifferentieerd werken en de leerkrachtvaardigheden te trainen.

Rekenen
Er is enthousiasme in het team voor de werkwijze en inzichten vanuit de methode “Met
Sprongen vooruit”. Enkele collega’s volgen de cursus die hierbij hoort. De bedoeling is dat
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deze planperiode de materialen aangeschaft worden, de expertise zoveel mogelijk gedeeld
wordt in het team, en er teambrede afspraken geformuleerd worden over het gebruik van dit
materiaal, wat als aanvulling op de huidige rekenmethode gezien kan worden.

ICT
Op de Prins Mauritsschool ontbreekt een heldere visie op ICT en onderwijs. Er is een
werkgroep aangesteld, die onder begeleiding van de PO-raad het team zal meenemen in een
gezamenlijke visie. In de begroting is budget gereserveerd voor de aanleg van een
wifinetwerk, de vervanging van computers. De visie zal in 2017 op een studiedag ontwikkeld
worden en in de jaren die daarop volgen verder uitgewerkt worden. In de toekomst zullen
leerlingen op het gebied van ICT over vaardigheden moeten beschikken, daar zullen ze op
school op voorbereid moeten worden.

Techniek
In het zogenaamde “Techniekpact” is vastgelegd dat alle scholen in 2020 wetenschap en
techniek in het curriculum verwerkt moeten hebben. Vanuit de maatschappij is behoefte aan
mensen die technisch vaardig zijn. Kinderen maken in de leeftijd van 9 – 14 jaar vaak al een
beginnende keus voor een bepaalde vakrichting. We zien hierin dus een belangrijke taak van
de school. Vanuit christelijk oogpunt willen we bij de kinderen leren vragen stellen en hen
verwonderend laten kijken naar de wetmatigheden die God in de schepping gelegd heeft.
Techniekonderwijs op de Prins Mauritsschool kan een boost gebruiken. Het materiaal uit de
techniektorens wordt onvoldoende gebruikt. Voor techniek is een werkgroep aangesteld die
het materiaal moet beheren, maar ook het team ideeën aan zal moeten reiken hoe dit
materiaal ingezet kan worden. Van belang is dat er een visiestuk geschreven wordt op
techniek, waarbij technieklessen een vaste plek krijgen op het rooster en de lessen
geïntegreerd worden met de bestaande (of nieuw aan te schaffen) methodes, bijv. voor
natuurkunde en biologie.

Typvaardigheid
Niet alle kinderen kunnen even snel en gemakkelijk typen. Typvaardigheid wordt wel steeds
belangrijker in veel beroepen. In deze planperiode willen we het leren typen een plek geven
in het curriculum. Er zal over nagedacht moeten worden of, en zo ja in welke mate, typ-les
ruimte op het rooster gaat innemen ten koste van het schrijfonderwijs. Ook zal bekeken
worden of het onderwijs in typen op school onder schooltijd beter door een externe instantie
verzorgd kan worden, of door een eigen leerkracht.

Executieve functies
Het brein gebruikt voortdurend geavanceerde vermogens om activiteiten te organiseren, te
focussen en impulsen onder controle te houden. Deze vermogens noemen we executieve
functies. Goed ontwikkelde executieve functies zijn een voorwaarde om te leren;
-

nadenken voor je iets doet
informatie in je geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken
emoties reguleren om doelen te halen of gedrag te controleren
aandachtig blijven ondanks afleiding
op tijd en efficiënt aan een taak beginnen
een plan maken en beslissen wat belangrijk is
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-

informatie en materialen ordenen
tijd inschatten, verdelen en deadlines halen
doelen formuleren en realiseren zonder je te laten afschrikken
flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag
een stapje terugdoen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren.

Als een kind (ook een hoogbegaafd kind) deze functies nog niet goed kan inzetten, kan dit
de ontwikkeling/schoolprestaties in de weg zitten. In deze planperiode willen we
leerkrachten leren wat executieve functies zijn, hoe we sterke en zwakke punten in de
functieontwikkeling bij leerlingen kunnen ontdekken, en hoe deze op een positieve wijze te
stimuleren zijn bij kinderen. Er is in het team voldoende expertise (bij de intern begeleiders)
om dit traject vorm te geven.

Creatieve vorming
Uit de meest recente ouderenquête bleek dat ouders meer aandacht willen voor de kwaliteit
van beeldende en muzikale vorming. Er wordt door veel leerkrachten gebruik gemaakt van
het aanbod van “Kunstklik”. En binnen het team zijn collega’s met muzikale en creatieve
kwaliteiten die klassen doorbrekend lessen zouden kunnen verzorgen. Momenteel is er
echter geen doordacht plan voor creatieve vorming. Een “cultuurplan” zal deze planperiode
geschreven en uitgevoerd moeten worden.

Doelen “Onderwijskundig” 2017-2021
Van alle vakgebieden worden up-to-date methodes gebruikt in de school. Deze planperiode
voeren we nieuwe methodes in voor Taal, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis.
Bij de keuze van nieuwe methodes wordt meegewogen of bij leerlingen de vaardigheden die
in de toekomst belangrijk zijn aangeleerd worden.
Leerkrachten krijgen vaardigheden aangereikt bij het onderwijsaanbod voor begrijpend lezen
en spelling. We inventariseren eerst welke vaardigheden al aanwezig zijn d.m.v. een
vragenlijst uit een kwaliteitsinstrument.
Het rekenonderwijs wordt structureel verrijkt met materiaal en lessen uit “Met Sprongen
vooruit”.
Er is een teambreed gedragen visie op ICT-onderwijs, en up to date materiaal op school
beschikbaar om kinderen ICT vaardig te maken.
Er is een visie op techniekonderwijs ontwikkeld, techniek is geïntegreerd in het curriculum
(natuuronderwijs), leerkrachten weten wanneer ze welk materiaal kunnen inzetten.
Typvaardigheid wordt onderdeel van het curriculum.
Leerlingen worden getraind en positief gestimuleerd in de executieve functies.
Er wordt een cultuurplan geschreven waarin creatieve en muzikale vorming onderdeel zijn
van het curriculum.
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2.2.2. PASSEND ONDERWIJS
Uit het strategisch beleidsplan
In het kader van Passend Onderwijs wordt extra aandacht gegeven aan leerlingen met een speciale leerbehoefte. De school
maakt daarbij optimaal gebruik van de mogelijkheden die het samenwerkingsverband ‘Berséba’ biedt om elk kind zoveel
mogelijk op maat te geven wat het nodig heeft.
Het programma en de voorzieningen voor Hoogbegaafde leerlingen worden geborgd en versterkt.
De school bewaakt planmatig de vorderingen van leerlingen in volgsystemen, handelingsplannen en groepsplannen. Het
zorgproces is zodanig dat geen kind buiten de boot valt, en adequaat geholpen wordt als de ontwikkeling niet gaat zoals het
zou moeten.

-

-

-

-

-

-

Beginsituatie
Handelingsgericht werken is ingevoerd, met de bedoeling de aandacht voor alle
kinderen in de groep te vergroten en het aanbod af te stemmen op de
onderwijsbehoeften van kinderen. Deze onderwijsbehoeften worden vastgelegd in
groepsplannen. Uit inventarisatie in het team bleek dat er behoefte is om aandacht te
geven aan hoe in de dagelijkse praktijk vorm gegeven moet worden aan Passend
onderwijs, en de groepsplannen nog duidelijker te verbinden met praktisch nut.
Het team is trots op de liefde, zorg en positieve aandacht die er voor kinderen is. Dat
willen we vasthouden.
Werken volgens de 1-zorg route is als onderdeel van handelingsgericht werken
ingevoerd. Om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen wordt sinds
oktober 2014 gewerkt met ZIEN. Er is nog behoefte aan verdere aandacht voor de
implementatie van dit signalerings- en interventiemodel.
Het ondersteuningsprofiel is vastgesteld. Hierin is duidelijk beschreven welke
ondersteuning de school kan bieden en welke niet. Eens in de 4 jaar zal dit profiel
een update krijgen.
In maart 2016 is een protocol dyslexie vastgesteld. Vanuit het team is aangegeven
dat ook behoefte bestaat aan kennis over autisme en dyscalculie.
Het digitaal handelingsprotocol voor hoogbegaafden is ingevoerd als signaleringsinstrument voor de hele school, en de bijbehorende QuickScan 3x tijdens de
schoolloopbaan. De criteria voor de plusgroep en Spaanse les zijn opgesteld. Er moet
nog meer overeenstemming komen over de visie op hoogbegaafdheid. Het team
heeft behoefte aan meer kennis over onderwijs aan hoogbegaafden.
De school heeft een plusklas en subgroepen in de klas waar per vakgebied
verdiepende stof aangeboden wordt. Er is een wisselwerking tussen de plusgroep en
de groep waar deze kinderen uit komen.
Bepaalde klassenmanagementfacetten, zoals werken in 3 niveaus of werken aan de
instructietafel, worden door de hele school gehanteerd.
Uitstroom en werken op niveaus

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de uitstroom naar het Voortgezet onderwijs een
opvallende trend laat zien. Waar bij de meeste scholen sprake is van een grote
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middengroep, met een kleiner aantal uitschieters aan de “onder” en “bovenkant”, is op de
Prins Mauritsschool sprake van een relatief grote groep kinderen aan de onderkant en aan
de bovenkant, en een relatief kleinere middengroep. Dit heeft consequenties voor het
onderwijsaanbod en het klassenmanagement.
Schooljaar

Gem.
score

Totaal
Aantal
Leerl.

PRO

VMBO
BL

VMBO
BL/KL

VMBO
KL

VMBO
GL

VMBO
TL

VMBOTL/
HAVO

HAVO

HAVO/
VWO

VWO

Leerl
Met
lwoo

20122013
20132014
20142015
20152016

537.8

46

0

3

1

3

0

4

4

9

11

11

0

540.0

39

1

0

4

0

1

6

3

7

3

19

2

535.4

45

0

0

5

5

1

5

3

5

7

11

2

536.5

47

0

0

1

5

1

10

7

5

3

15

0

We willen voorkomen dat de “middengroep” risico loopt vanwege de aandacht die de
kinderen met extra onderwijsbehoefte ontvangen. Het is belangrijk voor alle kinderen als de
structuren om gedifferentieerd te werken in elke groep aanwezig zijn. Er zal in kaart
gebracht moeten worden hoe ons klassenmanagement er uit ziet m.b.t. de basisstof.
Daarom zal op studiedagen in de komende jaren het in de praktijk bieden van passend
onderwijs op school een belangrijk thema zijn. We zullen expertise vanuit de
onderwijsadviesdiensten de school in halen om leerkrachten hierin optimaal te ondersteunen
en te professionaliseren.

Differentiatie in de praktijk
In december 2016 is op de Prins Mauritsschool een nulmeting gedaan door Liz Rutgers van
Novilo, op initiatief van Samenwerkingsverband Berséba. Uitgangspunt was de vraag: waar
staat de Prins Mauritsschool op dit moment als het gaat om het vormgeven van Passend
onderwijs in de praktijk, en specifiek in het verzorgen van een passend programma voor
hoogbegaafden?
Novilo gaat uit van 4 ambitieniveaus waarop scholen gedifferentieerd kunnen werken. De
conclusie, ook in de gesprekken, was dat wij willen streven naar ambitieniveau III. Daarin
geldt:

- men signaleert bewust, d.m.v. vragenlijsten en observaties op papier, waardoor de
doorgaande lijn gewaarborgd wordt
- per groep wordt aangegeven of er (standaard) gecompact wordt, en verdieping/verbreding
voor de vrijgekomen tijd wordt aangeboden
- er wordt schoolbreed regelmatig tijd besteed aan zelfstandig werken volgens een vast
klassenmanagementmodel
- per bouw wordt gewerkt met dagrooster en lesdoelen, weektaken en instructies op
verschillend niveau
- r is naast leerstofinhoud ook aandacht voor vaardigheden die ten grondslag liggen aan het
leren.
Voor de leerlingen die het plusaanbod krijgen streven we naar niveau IV:

- er wordt meer gecompact dan de reguliere methoden aanbieden door inzet van pre-toetsen
- de instructiekeuze is vrij
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- er is een extra aanbod voor vaardigheden
- er wordt gewerkt met verplichte individuele weektaken
- er wordt bewust gekeken naar hiaten in de leerlijnen.
Liz bestudeerde het schoolondersteuningsprofiel en het schoolplan, en is 2 dagen komen
observeren in vrijwel alle klassen om te zien of de praktijk overeenkomt met de plannen.
Geconstateerd werd dat in de dagelijkse praktijk een doorgaande lijn te herkennen was op
het gebied van differentiatie, bijv. gebruik time timers, groepsoverzichten, regels in de
groep, differentiatie in hoeken ook in gr 3.
Haar conclusies/adviezen:
- stuur niet te veel leerlingen naar de plusklas; beter is om de “compacte” leerroute te
gebruiken en speciaal verrijkingsmateriaal voor HB-ers aan te bieden in de klas zelf
- op de Prins Mauritsschool is een grote groep leerlingen die extra hoog scoort, en een
grote groep die juist extra laag scoort. De meeste methodes zijn echter afgestemd op
de middengroep, die in beperkte mate aanwezig is. De school doet er goed aan het
onderwijs steeds optimaal af te stemmen op de doelgroep, kijkend naar de jaarlijkse
uitstroom
- train de leerlingen op executieve functies (studievaardigheden) en schrijf daar beleid
op
- beschrijf hoe leerkrachten nu differentiëren: op onze school zijn veel leerkrachten
“onbewust bekwaam”. Het nadeel zou kunnen zijn dat het daardoor niet consequent
en structureel gebeurt.
Differentiatie en aanbod voor leerlingen die zorg nodig hebben worden in deze planperiode
een item in het functioneringsgesprek.

Passend onderwijs in de praktijk
Het bestuur vindt het belangrijk dat de Prins Mauritsschool Passend onderwijs vormgeeft
conform de afspraken en normen vanuit het Samenwerkingsverband “Berséba”. De landelijke
en regionale trend is een toename van SBO en Cluster 4 scholen. Daar is dus meer geld voor
nodig vanuit het Samenwerkingsverband Berséba. Vanwege de landelijke verevening van
middelen gaat er de komende jaren verhoudingsgewijs meer geld naar de scholen van
Berséba regio midden-west, dus ook naar de Prins Mauritsschool. Berséba gaf in januari
2017 aan dat de school vaker ambulante begeleiding in zou mogen zetten. In vergelijking
met andere scholen uit het samenwerkingsverband doen we veel zelf. Het advies was de
orthopedagoog vaker dan nu gebeurt in te zetten en tijdig IQ-onderzoeken te laten doen.
Indien mogelijk de leerkrachten tegemoetkomen in het differentiëren door de inzet van
onderwijsassistenten. De aanwezigheid van veel “zorg” leerlingen aan onder en bovenkant
legitimeert dit.
Van belang in dit verband is dat bij de formatie/klassenbezetting rekening gehouden wordt
met de groep: welke leerkracht kan die bepaalde groepssituatie goed aan? Bij oplossingen
om die differentiatie in praktijk te brengen wordt gedacht aan inzet van (groeps) ambulante
begeleiding vanuit Beseba, klassen doorbrekend werken (dit gebeurt soms al, bijv. met
rekenen in de bovenbouw) of kinderen 16 weken een dagdeelmee laten draaien in het VO
(ook dit gebeurt nu al). Met het team zal deze planperiode nagedacht moeten worden over
de volgende werkbare stap.

26

Deelname en verwijzingspercentage
Verhoudingsgewijs zijn er redelijk veel leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op
de Prins Mauritsschool. De leerling populatie is heel divers. Toch is het aantal verwijzingen
naar het Speciaal onderwijs gering. Het verzorgen van “Passend Onderwijs” zit eigenlijk al
jaren in de genen van de Prins Mauritsschool
In onderstaand overzicht is zichtbaar wat het deelname- en verwijzingspercentage is op de
Prins Mauritsschool, afgezet tegen het gemiddelde van alle 59 scholen van het
Samenwerkingsverband. Ook is de inzet van ambulante begeleiding zichtbaar (lichte
arrangementen betaalt de school zelf, zwaardere arrangementen betaalt Berséba).
Het deelnamepercentage is het percentage leerlingen die op dit moment op de basisschool
hadden kunnen zitten, maar die korter of langer geleden verwezen zijn naar SBO of SO
cluster 4 en daar nog steeds verblijven.
Het verwijzingspercentage is het percentage leerlingen dat in het achterliggende schooljaar
verwezen is (afgezet tegen het totaal aantal leerlingen van de school).
Deelnamepercentage
2013
Prins
Mauritsschool
Gemidd.
Berséba

2014

0,27% 0,27%

Verwijzingspercentage
2015

2016

20142015

20152016

Ambulante begeleiding
Gemidd.

Licht

Medium
intensief

0,00% 0,28% 0,00% 0,28% 0,14% €1368,- €1368,-

1,87% %1,99% 1,98% 2,10% 0,54% 0,58% 0,56%

De gemiddeldes van ons Samenwerkingsverband Berséba liggen al lager dan het landelijk
gemiddelde. De percentages van de Prins Mauritsschool liggen nog beduidend lager. De
conclusie is dat zowel het deelnamepercentage als het aantal verwijzingen op onze school
heel laag is. We slagen er dus goed in om veel leerlingen “binnenboord” te houden.
Op de Prins Mauritsschool wordt binnen het ondersteuningsteam geregeld gereflecteerd op
ons handelen m.b.t. leerlingen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Daarbij willen we
gebruik maken van de trends die we zien in het deelname- en verwijzingspercentage, en
zorgvuldig evalueren hoe de verwijzingstrajecten verlopen zijn. Daarnaast willen we meer
dan voorheen analyseren welk type ondersteuningsvragen we vooral op ons af krijgen /
gekregen hebben.

De sociaal emotionele ontwikkeling volgen
De sociaal emotionele ontwikkeling wordt schoolbreed gevolgd met het programma ZIEN.
Alle vragen invullen die ZIEN biedt is heel arbeidsintensief en niet bij alle kinderen nuttig. De
Prins Mauritsschool wil enerzijds grip hebben op de ontwikkeling van kinderen, anderzijds
voorkomen dat er zoveel tijd verloren gaat in het observeren en meten dat er voor de
daadwerkelijke aandacht geen tijd en ruimte meer is. Daarom is ervoor gekozen om in de
onderbouw twee keer per jaar de eerste 8 vragen af te nemen, en in de bovenbouw de
leerling vragenlijsten af te nemen. Indien nodig worden voor een kind alle vragen ingevuld
en een plan van aanpak gemaakt.
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Autisme en dyscalculie
Vanuit het team is behoefte aangegeven aan meer kennis over autisme en dyscalculie.
Hiervoor zal deze planperiode expertise worden ingeroepen. Op het moment dat dit plan
geschreven wordt zijn er geen leerlingen met autisme in de school.

Hoogbegaafden
Een hoogbegaafde is dat de hele week. Daarom is een paar uur plusklas per week niet
voldoende. Bovendien is een plusklas kwetsbaar, bijvoorbeeld bij ziekte van de leerkracht
met expertise hierin. In de meeste moderne methodes wordt wel uitgegaan van drie
niveaus, maar het hoogste niveau is dikwijls differentiatie “op tempo” en niet zozeer op de
moeilijkheidsgraad die de hoogbegaafde leerling uitdaging biedt. Het gevolg is dat veel
leerlingen naar de plusklas gaan.
Novilo heeft de school geadviseerd om de “compacte” leerroute te gaan gebruiken, speciaal
verrijkingsmateriaal voor hoogbegaafden vooral aan te bieden in de klas zelf en de Plusklas
te beperken voor de hoogbegaafden die echt vastlopen. Dit vergt van de leerkracht
vaardigheden en mogelijkheden op het gebied van differentiatie.
Het is van belang om deze planperiode ons beleid voor hoogbegaafden opnieuw uit te
werken, en daarbij heel concreet te maken welke rol de plusklas heeft of gaat krijgen, en
welke materialen op welke wijze in de klassen zelf ingezet gaan worden. Daarbij is de
communicatie hierover met de ouders van wezenlijk belang. Het aanbod voor de hoog- en
meerbegaafden zal uiteindelijk wel van dezelfde kwaliteit (of beter) moeten zijn dan het
huidige aanbod.
Op een studiedag in deze planperiode worden leerkrachten onderlegd in het herkennen van
hoogbegaafde leerlingen.

Doelen “Passend Onderwijs” 2017-2021
Leerkrachten optimaal ondersteunen bij het gedifferentieerd werken in de klas. We bereiken
dit door de juiste persoon voor de juiste klas, inzet van onderwijsassistenten, inzet vanuit
Berséba (onderzoeken, groepsambulante begeleiding, advies), klassen doorbrekend werken,
leerlingen tijdelijk mee laten doen in het VO. Daarbij gaan we deze planperiode ook op zoek
naar nieuwe begaanbare wegen.
Het ondersteuningsteam reflecteert planmatig, gebruik makend van de trends rondom
verwijzing, deelname en ondersteuningsvragen, op het eigen handelen.
De sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen wordt planmatig gevolgd waar dat nuttig
en nodig is.
Leerkrachten worden deze planperiode verder geprofessionaliseerd in het herkennen van
hoogbegaafde leerlingen, autisme en dyscalculie.
Voor het onderwijs aan hoogbegaafden willen we teambreed inventariseren welke
interventies collega’s doen t.a.v. de begeleiding, en deze vervolgens beschrijven in de
onderwijskundige afspraken. Het beleid rondom hoogbegaafdheid, inclusief de rol van de
Plusklas en de rol van differentiatie in de reguliere groepen, wordt opnieuw uitgewerkt en
met personeel en ouders gecommuniceerd.
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2.3

OUDERS
Uit het strategisch beleidsplan

Aan ouders wordt in deze planperiode voldoende gelegenheid gegeven om met de school / de leerkrachten te spreken over de
leerling prestaties.
De school zorgt voor heldere en transparante communicatielijnen. Ouders eerder betrekken (vanaf groep 6) bij prognose advies
VO op grond van CITO-scores.

-

-

-

Beginsituatie
In de voorgaande planperiode is een slag geslagen op het gebied van “power of the
parents”. Bij een aantal commissies hebben de ouders meer zelfstandigheid
gekregen. Dit loopt naar tevredenheid.
De informatie vanuit school naar ouders verloopt structureel en voor het grootste
deel digitaal. Er is een maandbrief die goed gelezen wordt.
Elke schoolplanperiode wordt een ouderenquête gehouden. De laatste is gehouden in
2015.
Er is in de afgelopen jaren een verbeterslag gemaakt op het gebied van “het zich op
de hoogte stellen van verwachtingen en opvattingen van ouders”. Aan het begin van
ieder schooljaar wordt een “omgekeerd oudergesprek” gevoerd. Dit persoonlijke
contact tussen leerkracht en ouders is belangrijk.
Vanuit het team is het idee van een “praatcafé” geopperd.
Analyse oudertevredenheidspeiling

In juni/juli 2015 is het laatste oudertevredenheidsonderzoek gehouden. Uit de gemiddelde
totaalscore bleek dat de ouders over het algemeen tevreden zijn. Hoog scoren items als: de
wenperiode in groep 1, de kwaliteit van de kennismakingsgesprekken, de manier waarop
leerkrachten met leerlingen omgaan, het lesmateriaal, het leren van normen en waarden, de
netheid en kindvriendelijkheid van het schoolgebouw/schoolplein en de toegankelijkheid van
de leerkracht. Minder hoog (maar niet laag) scoorde de informatievoorziening bij de
begeleiding van plusklasleerlingen, de groepsgrootte, de prestatiegerichtheid en de
betrokkenheid van ouders bij de school. Het laagste scoorde de aandacht voor creatieve
vakken.
Het is van belang periodiek de tevredenheid van ouders te peilen. De communicatie vanuit
de school moet helder en transparant zijn, met name als het gaat om de verwachtingen en
prestaties van leerlingen.

Communicatie via digitale weg
Veel communicatie tussen school en ouders gaat al via de digitale weg, zoals de
maandbrieven via Parnassys, of email verkeer tussen ouders en directie/leerkrachten. De
komende tijd willen we onderzoeken of het werkbaar is om ouders meer inzicht te geven in
de scores van hun kind, bijvoorbeeld via het Ouderportaal van Parnassys. Ook onderzoeken
we of de communicatie tussen leerkrachten en ouders efficiënter kan, bijv. via de app
“Parro”.
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In gesprek over opvoeding
In deze planperiode worden wegen gezocht om ouders samen te laten komen in gesprek
over opvoedingsvragen. Doel is om de betrokkenheid thuis bij het schoolgebeuren te
vergroten. Vanuit het team wordt een oudercoördinator aangewezen die dit gaat
coördineren.

Groen schoolplein
In het hoofdstuk Bedrijfsvoering wordt beschreven dat we het voorplein deels gaan
herinrichten. Wanneer dit gepaard gaat met “vergroening” van het schoolplein zal een groep
betrokken ouders structureel en gedurende meerdere schooljaren ingezet moeten worden
om dit groen te onderhouden.

Doelen “Ouders” 2017-2021
In 2020 wordt de oudertevredenheid weer gepeild.
De huidige koers van digitale informatievoorziening wordt voortgezet en uitgebreid via
moderne sociale media.
Ouders worden gestimuleerd om met elkaar in gesprek te gaan over
opvoedingsvraagstukken en het schoolgebeuren, waarbij een collega zorgt voor de
coördinatie.
De ouderbetrokkenheid vergroten door ouders actief in te schakelen bij het onderhoud van
groen op het voorplein.
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2.4 PERSONEEL
Uit het strategisch beleidsplan
In een opleidingsplan wordt duidelijk welke professionaliseringstrajecten worden ingezet in relatie tot het meerjarenbeleidsplan,
en ruimte is voor individuele professionalisering van medewerkers passend in het beleid van de school.
In een personeelshandboek is het taakbeleid en de rechten/plichten van medewerkers uitgewerkt.
In het team vindt een cultuuromslag plaats, waarin steeds verder gegroeid wordt naar een professionele leergemeenschap.
Het ziekteverzuim blijft op of onder het landelijk gemiddelde.

-

-

-

-

-

Beginsituatie
Er is gewerkt aan de beroepshouding d.m.v. het traject “bouwen en vertrouwen”.
Toch is er aandacht nodig voor het loyaal uitvoeren van besluiten, het actief
betrokken zijn op vergaderingen en het zich medeverantwoordelijk voelen voor de
school als geheel. Er is nog maar ten dele sprake van een professionele teamcultuur
waarin het geven en ontvangen van professionele feedback vanzelfsprekend is.
Er zijn LB-functies ingevoerd. De door de overheid gestelde norm is niet gehaald.
Er zijn bouwcoördinatoren aangesteld en bouwvergaderingen ingevoerd.
Er wordt effectief vergaderd; de vergaderingen zijn kort en bondig. In het stuk
“bouwen en vertrouwen” zijn heldere afspraken over de wijze van vergaderen
gemaakt. Informatie wordt zoveel mogelijk via een wekelijkse “vrijbrief” gedeeld.
Er zijn studiedagen voor het team ingesteld.
Leerkrachten werken d.m.v. een Persoonlijk ontwikkelingsplan aan hun
professionalisering. Teamleden geven wel aan dat er meer lijn zou moeten komen in
de professionalisering als team.
Er is behoefte om elkaars kwaliteiten beter te benutten, eventueel door klassen
doorbrekend te gaan werken.
De begeleiding van startende leerkrachten moet beter.
Er is integraal personeelsbeleid opgesteld en beschreven gericht op de ontwikkeling
van de medewerkers. In het taakbeleid kreeg collegiale consultatie een plek.
Er is een start gemaakt met jaartaken conform de nieuwe cao, die tot eind 2016
handmatig gemaakt werden. Vanaf 2017 wordt hiervoor een digitaal instrument
ingezet.
Vanuit het team is behoefte aan beter contact tussen bestuur en leerkrachten.
Vanuit het team is behoefte aan terugkeer van enkele vaktijdschriften op school.
Samenstelling en opbouw team

In schooljaar 2016-2017 is er een evenwichtige spreiding van leeftijden in het team. Op
school zijn 6 van de 33 personeelsleden mannen. Gezien de gemiddelde percentages in het
onderwijs is dat gunstig. Het ideaal/streven is om de verhouding man vrouw op 50/50 uit te
laten komen.
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17% van het team is in de LB schaal. Dat percentage is lager dan hetgeen het rijk voor ogen
heeft (40%). Het streven is dus om het aantal LB-leerkrachten omhoog te brengen. In het
personeelshandboek en het opleidingsplan zal aandacht besteed worden aan de criteria en
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mogelijkheden voor leerkrachten om in de LB schaal te komen. Daarbij weegt het
schoolbelang zwaarder dan het behalen van de normen die het rijk stelt.

Personeelshandboek en taakbeleid
In 2010-2011 is Integraal Personeelsbeleid opgesteld. Dit beleid moet nog een update
krijgen vanwege de nieuwe cao. De bedoeling is dat in 2018 een handzaam
personeelshandboek beschikbaar is. In 2016 is door de interim-directeur wel een start
gemaakt met de jaartaken conform de nieuwe cao. Deze werden handmatig per persoon
opgesteld. Vanaf 2017 wordt hiervoor het programma Cupella gebruikt, waarmee de jaartaak
en het onderscheid tussen lestaken, lesgebonden taken en schooltaken voor het personeel
inzichtelijker is geworden. De schooltaken (het werk in de werkgroepen) krijgen
nadrukkelijker dan voorheen aandacht in de functioneringsgesprekken. Collega’s worden ook
meer zelf verantwoordelijk gemaakt voor de werkgroepen, in plaats van dat de directie
uiteindelijk alles beslist. De directie wil daarmee de betrokkenheid en autonomie van
leerkrachten bevorderen. Tegelijk blijft de directie wel eindverantwoordelijk voor alles wat in
de werkgroepen gebeurt, en zal daarom geregeld gesprek en overleg zijn met het personeel
over de schooltaken, met name als die de identiteit of onderwijskundige veranderingen
betreffen.
Goed taakbeleid dient ook om overbelasting en ongelijke verdeling van taken in het team te
voorkomen. De directie wil oor en oog hebben voor de persoonlijke omstandigheden en
individuele belastbaarheid per personeelslid. Het beleid is erop gericht om de hoge werkdruk
te verminderen. Er zal op het punt van werkdruk een inventarisatie plaatsvinden, en op
grond van de uitslag een plan van aanpak geschreven worden. Het beleid is er tevens op
gericht het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. In 2018-2019 zal een
tevredenheidsonderzoek in het team gehouden worden.

Professionele leergemeenschap
De cultuur in het team moet professioneel zijn. De grondhouding die moet overheersen is
dat we onszelf willen blijven ontwikkelen. Daarbij is het leren van elkaar, en het
geven/ontvangen van feedback, gebruikelijk. We verwachten dat op de Prins Mauritsschool
professionele leerkrachten werkzaam zijn die zich positief kritisch en constructief opstellen,
zich conformeren aan de gemaakte afspraken, open staan voor feedback, graag bereid zijn
om iets extra’s te doen voor de school, en van harte bereid zijn om samen te werken aan de
kwaliteit van de school. Om die reden willen we in deze planperiode gericht streven naar een
professionele leergemeenschap. Eventueel met behulp van een onderwijsbegeleidingsdienst
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willen we de studiedagen vanaf schooljaar 2017-2018 gebruiken om, aan de hand van een
onderwijskundig onderwerp, meer te doen met collegiale consultatie. Het streven is dat
leerkrachten samen lessen gaan voorbereiden, bij elkaar gaan kijken in de les, elkaar
feedback geven op de les en samen evalueren. Leerkrachten kunnen de beschikbare uren
voor duurzame inzetbaarheid hiervoor gebruiken. De competenties samenwerking en
zelfreflectie krijgen extra aandacht bij de gesprekkencyclus.

Professionalisering en ontwikkeling
In het Personeelshandboek is een hoofdstuk gewijd aan professionaliseringsbeleid. Voor de
start van elk schooljaar wordt een professionaliseringsplan geschreven. Daarin wordt
vermeld met welke zaken uit dit schoolplan per schooljaar teambreed aan de slag wordt
gegaan. Daarnaast is er ruimte voor individuele professionaliseringswensen vanuit het team.
Vanaf 1-8-2019 zijn leerkrachten verplicht hun professionele ontwikkeling bij te houden in
het lerarenregister. In de informatie hierover wordt de registratie van leraren scherp
aangezet. Zonder registratie kunnen leerkrachten in de toekomst niet meer voor de klas
Vanaf de registratie moet binnen 4 jaar 160 “registeruren” gemaakt worden in het kader van
professionalisering om na die 4 jaar opnieuw geregistreerd te kunnen worden. 100 uur moet
vakinhoudelijk zijn, 60 uur mag gaan over algemeen professioneel handelen. Leerkrachten
kunnen een opleiding of cursus volgen, of een studiedag of conferentie bijwonen (vormen
van formeel leren). Informeel leren geldt ook: de studiedagen op school, coaching, intervisie,
collegiale consultatie, vragenlijsten van school, onderzoek doen en dat presenteren, MRlidmaatschap (geldt als 6 uren), stage buiten de school, lezen van vakliteratuur en dat
presenteren op een vergadering, een artikel of column schrijven voor een vakblad etc. In ons
professionaliseringsbeleid willen we collega’s helpen en faciliteren op dit punt. Er worden
vakbladen aangeschaft die aantrekkelijk en toegankelijk in de teamkamer terecht komen. De
professionalisering wordt nadrukkelijker een item bij de POP en de gesprekkencyclus.

Managementstructuur
Deze planperiode zal onderzocht worden of een andere managementstructuur de slagkracht
en persoonlijke aandacht voor elkaar in het team ten goede kan komen.

Werving en selectie/startende leerkrachten
Bij werving en selectie wordt ook door een bestuurslid en MR met sollicitanten gesproken, en
wordt desgewenst een proefles gegeven waaruit blijkt wat er wel en/of niet beheerst wordt.
Bij Driestar Educatief is de mogelijkheid startende leerkrachten mee te laten doen met een
“werkplaats”. In 2 jaar tijd zijn er 8 bijeenkomsten met minimaal 7 andere startende
leerkrachten, onder leiding van een coach. Leerkrachten gaan in gesprek over identiteit, de
aanpak van gedragsproblemen, het oudergesprek. Er worden boeken gepresenteerd en
ideeën uitgewisseld. Soms worden experts uitgenodigd op de thema’s die de leerkrachten
bezighouden. Soms worden ook bezoeken aan buitenlandse scholen georganiseerd.
Leerkrachten kunnen hun eigen leerroute bepalen. Vanwege het verwachte lerarentekort zal
het lastiger worden nieuwe collega’s te werven. In de praktijk blijkt dat jonge leerkrachten
vaak vanuit een geslaagde stageperiode op een school willen werken. Daarom wordt het
aantrekken en begeleiden van stagiaires gestimuleerd.
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Doelen “Personeel” 2017-2021
In 2017 wordt het personeelsbeleid geüpdatet en beschreven in een personeelshandboek.
Vanaf 2017-2018 wordt een traject ingezet waarin het team ontwikkelt naar een
professionele leergemeenschap. We koppelen het samen leren, collegiale consultatie, samen
evalueren aan handelingsgericht werken in de praktijk. De uren voor duurzame inzetbaarheid
worden hiervoor ingezet.
Onderzocht wordt of de huidige managementstructuur zorgt voor voldoende persoonlijke
aandacht voor personeelsleden.
Professionalisering krijgt gericht aandacht via het lerarenregister, beschrijving in een
professionaliseringsplan per schooljaar, en een vast item in de gesprekkencyclus.
Nieuw aangestelde leerkrachten volgen een “werkplaats” traject bij Driestar Educatief.
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2.5 KWALITEIT
Uit het strategisch beleidsplan
Handhaving van de goede kwaliteit van het onderwijs op de Prins Mauritsschool, en een mogelijke verhoging daarvan.
De school ontwikkelt zich deze planperiode tot een ‘goede’ of zelfs ‘excellente’ school.

-

-

-

Beginsituatie
Er is een strakke jaarplanning.
Er wordt gewerkt met de kwaliteitskaarten van Cees Bos (het WMKPO-systeem).
De eindopbrengsten zijn goed en liggen boven die van vergelijkbare scholen
Er zijn veel beleidsplannen en protocollen waardoor collega’s soms door de bomen
het bos niet meer zien. Er is behoefte aan een beknopt en handzaam overzicht, en
meer aandacht voor de praktijk van elke dag.
Doelstelling uit het vorige schoolplan is om meer inzicht te krijgen in de kenmerken
van de leerling populatie, en over doelen bij de diverse beleidsterreinen, zodat
planmatiger aan verbeteringen gewerkt kan worden.
De schoolgidsen zijn niet jaarlijks geactualiseerd en sinds 2014 ook niet naar de
inspectie gestuurd.
Het voornemen is om ter zake doende managementrapportages te gaan hanteren.
Samenhang in de plannen

De goede kwaliteit van het onderwijs op de Prins Mauritsschool is iets om ons mee te
profileren/aantoonbaar te maken, maar ook om te borgen.
De kwaliteit moet daarom planmatig ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd worden. We
doen dit door onderstaande plannen in samenhang met elkaar een plek te geven:
- Het strategisch beleidsplan, waarin vanuit de Stichting de koers voor 4 jaar wordt uitgezet,
met concrete doelen op stichtingsniveau voor de betreffende planperiode.
- Het schoolplan, waarin voor 4 jaar een vertaling gemaakt wordt op schoolniveau van het
strategisch beleidsplan, met concrete doelen op schoolniveau. De begroting sluit aan op de
doelen in het schoolplan.
- De jaarplannen, waarin per schooljaar wordt aangegeven aan welke doelen gewerkt wordt,
hoe dit gedaan wordt, wie hiervoor verantwoordelijk is, in welke periode dit uitgevoerd dient
te worden. Kortom een SMART vertaling van de plannen in meetbare en toetsbare
resultaten. Het jaarplan wordt twee keer per schooljaar geëvalueerd, en dient ook als
richtlijn voor de MR.
- De managementrapportages, waarin vanuit de directie verslag gedaan wordt aan bestuur
en MR over de stand van zaken m.b.t. strategisch beleid en schoolplan. Tevens wordt
gerapporteerd over de tussen- en eindopbrengsten met een toelichting en trendanalyse
vanuit het leerlingvolgsysteem op schoolniveau, de uitputting van de budgetten, de prognose
m.b.t. de leerlingaantallen en het ziekteverzuim.
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De plaats van vragenlijsten en kwaliteitssystemen
Tot en met 2016 gebruikte de Prins Mauritsschool het kwaliteitssysteem WMKPO, en speelde
de uitslag van de vragenlijsten een grote rol bij de invulling van het schoolplan. In de
komende planperiode wil de directie nog steeds gebruik maken van vragenlijsten, maar
alleen ter ondersteuning / om de diepte in te gaan op bepaalde onderwerpen waarbij dat
nuttig geacht wordt. De directie overweegt een overstap te maken naar Integraal; een
vergelijkbaar kwaliteitssysteem als WMKPO. Het voordeel van Integraal is dat die
rechtstreeks gekoppeld kan worden en zichtbaar is in het huidige administratiesysteem
Parnassys. Bovendien kan met Integraal ook de oudertevredenheid en leerling tevredenheid
gemeten worden. Een ander voordeel is dat alle gegevens binnen hetzelfde systeem
verzameld worden, en Integraal een handige “cockpit” functie biedt.

Excellente school en inspectie
Voor de uitstraling en wervingskracht van de school naar buiten, en als morele steun in de
rug naar binnen, zou het mooi zijn als de Prins Mauritsschool het predicaat “Excellente
school” zou kunnen verwerven. Het streven is om dit in 2018 te behalen. Hiervoor is nodig
dat het bestuur in februari 2018 een zelfevaluatie schrijft, waarbij ze de kwaliteit van de
school beschrijft en zich baseert op objectieve bronnen. De school dient een
excellentieprofiel te schrijven, waarin beschreven wordt waarin de school uitblinkt. Dit profiel
moet herkenbaar zijn en doorwerken in de hele organisatie. Gedacht wordt aan de door de
jaren heen opgebouwde expertise op het gebied van hoogbegaafden. Zelfevaluatie en
excellentieprofiel worden naar de inspectie gestuurd, die beoordeelt of de school in
aanmerking komt voor het predicaat of niet.

Leerwinst als graadmeter voor kwaliteit
De inspectie kijkt de laatste jaren steeds vaker naar de leerwinst, en minder naar het
behaalde cito niveau. Dit is ook terecht. Kijken naar leerwinst zegt meer over de
toegevoegde waarde van de school.
Er is sprake van leerwinst als een leerling of groep leerlingen groeit tussen twee
toetsmomenten. De inspectie heeft per toets de gemiddelde leerwinst vastgesteld. De
gemiddelde leerwinst per leerjaar op schoolniveau is onderdeel van de
managementrapportages die met bestuur en MR besproken worden. De leerwinst per klas is
onderdeel van de functioneringsgesprekken tussen directie en leerkracht, om de trends per
groep op de hoofdvakgebieden te bespreken. De leerwinst per individuele leerling en per
groep is onderwerp van gesprek na elke Cito toetsronde, als de intern begeleider met de
leerkrachten in gesprek gaat.

Leerlingenraad
Kinderen hebben vaak goede ideeën voor de school. Die bron wordt tot nu toe niet vaak
benut. In deze planperiode gaan we onderzoeken of/hoe een leerlingenraad opgericht kan
worden, en als de mogelijkheid er is dit ook doen.

Afstemming met het VO
Met de leerkrachten van groep 8 willen we gerichter dan voorheen informeren hoe het met
de schoolverlaters gaat in het Voortgezet Onderwijs. Belangrijke vragen die we onszelf willen
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stellen hierbij: zijn de adviezen die wij gegeven hebben betrouwbaar gebleken? Zijn er
vakgebieden waarop onze oud-leerlingen opvallend hoog of laag scoren?

Doelen “Kwaliteit” 2017-2021
In 2018 wordt een zelfevaluatie en schoolprofiel beschreven met het oog op het halen van
het predicaat “Excellente school”.
Leerwinst per klas aan de hand van een trendanalyse wordt vast onderdeel in de
gesprekkencyclus.
Er wordt een leerlingenraad in het leven geroepen, de input vanuit deze leerlingenraad wordt
meegewogen bij de keuzes die de school maakt
De ontwikkeling van oud-leerlingen van de Prins Mauritsschool in het Voortgezet Onderwijs
wordt nauwkeurig gevolgd, met het oog op evt. bijstelling van ons onderwijskundig beleid.
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2.6 VEILIGHEID EN SFEER
Uit het strategisch beleidsplan
De school hanteert een bewezen effectief anti-pestsysteem.
De school communiceert helder naar alle belanghebbenden wat gedaan wordt aan veiligheid en sfeer.
De afspraken en regels rondom veiligheid en sfeer worden consequent aangehouden.
Sociale en fysieke veiligheid worden actief gemonitord en er zijn preventieve programma’s. Incidenten worden geregistreerd en
geanalyseerd en leiden waar nodig tot aanpassingen.

-

-

Beginsituatie
Het pestprotocol is geactualiseerd.
Het gedragsprotocol is ingevoerd: kern hiervan is goed gedrag belonen, slecht
gedrag bestraffen.
Het veiligheidsgevoel onder personeel en kinderen uit de bovenbouw is gemonitord:
dit scoorde goed. De gezelligheid en fijne sfeer in de school wordt door het team
ervaren en positief gewaardeerd.
Jaarlijks vindt een Risico-inventarisatie plaats en wordt hierover gerapporteerd.
Vanuit het team wordt de rust en structuur in de school positief gewaardeerd. Toch
leidde een aantal gedragsincidenten in 2015-2016 tot problemen en negatieve
beeldvorming over de school. Er is behoefte aan een meer gerichte aanpak met
duidelijke regels, met name op het plein.
Veiligheid

Het zorg dragen voor fysieke en sociale veiligheid is een kerntaak van de Christelijke school.
Daarnaast is veiligheid een belangrijk aandachtspunt voor de onderwijsinspectie in deze
planperiode. Een positief schoolklimaat is van groot belang voor het welbevinden van
personeel, ouders en kinderen. De school wil een gastvrije omgeving zijn voor ieder die in de
school aanwezig is.
De Prins Mauritsschool voldoet aan de wettelijke eisen en basisvoorwaarden die van invloed
zijn op de gezondheid van leerlingen, medewerkers en de schoolomgeving. In het
veiligheidsplan staat beschreven op welke manier dat gebeurt.
Deze planperiode moet dit veiligheidsplan geactualiseerd en aangevuld worden. In dit plan
dient aandacht te zijn voor de aanpak van ongewenst gedrag, omgaan met agressie en
geweld, het aanleren van sociale vaardigheden, een jaarlijkse leerling enquête op het gebied
van sociale veiligheid, incidentenregistratie, de klachtenregeling, medicijngebruik, de
meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, pesten, privacy, schorsing en
verwijdering, Arbo-risico inventarisatie, controle van speeltoestellen, BHV en ontruiming etc.
Van veel zaken is reeds een protocol aanwezig. Collega J. de Wit neemt hierin het initiatief in
het kader van een studieopdracht.

Aanpak pesten
De school zal een bewezen effectief antipestsysteem invoeren in deze planperiode. Ook zal
een leerkracht verantwoordelijk gemaakt worden als anti pest-coördinator.
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Mediawijsheid
Onderdeel van het ICT-beleidsplan is mediawijsheid. In de overkill aan informatie op het
internet is het van belang dat leerlingen juiste en betrouwbare informatie weten te halen.
Ook dat kinderen gewezen worden op de gevaren van cyberpesten, gameverslaving en het
kijken naar verkeerde sites. Voor het mediawijs maken van onze leerlingen zal o.a. gebruik
gemaakt worden van het beschikbare materiaal bij de GGD of de “gezonde scholen” website.

Gezonde school
De Prins Mauritsschool werkt al jaren aan de gezondheid van haar leerlingen. We willen de
komende jaren meer planmatig aan gezondheid werken, met ondersteuning van GGD
Haaglanden. Een belangrijk item wordt gezonde voeding. Er is een activiteitenplan opgesteld
samen met de GGD. Om ervoor te zorgen dat de activiteiten effect hebben, worden ze
aangeboden op alle niveaus van gezondheidsbevordering: signaleren, educatie,
schoolomgeving en schoolbeleid.
Lekker Fit is een basismethode met verhalen en opdrachten over voeding, beweging en
gezonde keuzes maken. Het accent ligt op gedragsverandering. Er zijn 5 leerlijnen: - het
belang van bewegen en kennis van het lichaam – het begrijpen, ervaren en uitvoeren van
bewegingsvormen – het belang en herkennen van gezonde voeding – het begrijpen van de
energiebalans – het bewust zijn van en invloed hebben op de eigen leefstijl.
1x per jaar doen alle klassen mee aan het Nationaal Schoolontbijt. In de schoolgids
vermelden we dat ouders hun kind 3x per week fruit meegeven. In elke groep wordt daar 1
les over gegeven. In alle groepen worden de afleveringen van Schooltv en “Willem Wever”
over voeding en gezonde leefstijl bekeken en besproken. Er wordt een alternatief gezocht
voor het traktatiebeleid bij het afscheid van de leerlingen van de groepen 8 (voorheen werd
heel veel snoep uitgedeeld).

Datalekken en privacy
In 2016 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangescherpt door de Wet Meldplicht
Datalekken en de Wet uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid. Het gaat daarbij om de
bescherming van privacygegevens, zowel van leerlingen als personeelsleden. De Prins
Mauritsschool zal een protocol en handboek datalekken moeten schrijven, waarin we ons
beleid verwoorden op o.a. onderstaande zaken:
-

toestemmingsformulier oud- personeelsleden en oud- leerlingen
bewaartermijnen
geheimhoudingsverklaringen
privacy statement bezoekers website
gebruik van camera- en videobeelden
bewerkersovereenkomsten (Parnassys, digitale leermiddelen)
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Doelen “Veiligheid en sfeer” 2017-2021
Het veiligheidsplan krijgt een update. Er wordt een veiligheidscoördinator
/preventiemedewerker aangesteld. De conciërges worden aangesteld als beheerder van de
vluchtroutes/alarmsystemen/noodverlichting. De sociale veiligheid bij leerlingen en team
wordt jaarlijks gemeten.
Er komt een bewezen effectieve antipestmethode op school, en er wordt een anti-pest
coördinator aangesteld.
Er worden lessen mediawijsheid gegeven.
Er worden concrete stappen gezet in het kader van “Gezonde school”, waarbij het accent ligt
op gezonde voeding op school.
Er komt een protocol/handboek datalekken en privacy.
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2.7 BUURT EN BURGERSCHAP
Uit het strategisch beleidsplan
Deze planperiode zal een antwoord gegeven moeten worden of we naar een Integraal Kindcentrum willen ontwikkelen of niet.
Daarbij moet gekeken worden naar het aanbod wat de SRO wil bieden (welzijn, opvang, sport, cultuur), met behoud van de
christelijke identiteit.
Er zijn actieve samenwerkingsrelaties met meerdere aanbieders van sport- en cultuur, kerken en de gemeente.
Aan leerlingen worden de belangrijkste waarden om aan de maatschappij deel te nemen, en dienstbaar te zijn aan anderen in
nood, meegegeven.
De Prins Mauritsschool moet zich onderscheiden in haar vormende taak, waarbij leerlingen sociale vaardigheden aangeleerd
krijgen en weerbaar zijn als ze de school verlaten.

-

Beginsituatie
De leerkrachten uit de groepen 1 en 2 hebben samen met de leidsters van de
peuterspeelzaal een cursus gevolgd om de doorgaande leerlijn te versterken.
Er is een goede samenwerking met de buitenschoolse opvang.
Vanuit het team wordt de behoefte gevoeld om de buurt meer en actiever te
betrekken bij schoolse activiteiten.
Onder de noemer “Bouwen en vertrouwen” is de gewenste cultuur beschreven. De
kernwaarden van de school zijn Liefde, Veiligheid, Kindgerichtheid, Ambitie en
Verantwoordelijkheid. De Regel van de maand is ingevoerd, en een overzicht van
waarden en principes die maandelijks aan bod komen. Methodes als “Goed gedaan”
en “Wonderlijk gemaakt” hebben hierin een plek. Dit alles heeft een vaste plek
verworven in de school. Over de praktische bruikbaarheid van ”Goed gedaan”
bestaan wel twijfels, dit zal moeten worden geëvalueerd.

Integraal kind centrum en doorlopende lijn aanbod peuters /kleuters
De school heeft een peuterspeelzaal in het gebouw, waardoor een warme overdracht
mogelijk kan zijn. Er is reeds een goede samenwerking met de peuterspeelzaal (De Kleine
Prins) en de buitenschoolse opvang (De Grote Prins). Vanuit de overheid en gemeente Delft
wordt steeds meer aangestuurd op Integrale Kind Centra. Met het management van zowel
De Kleine Prins als de Grote Prins zal het gesprek gaande blijven om een weloverwogen
besluit te nemen of/hoe de samenwerking geïntensiveerd kan worden. Deze planperiode
willen we onderzoeken of het zinvol is om, samen met de Kleine Prins, de doorlopende lijn
van het onderwijsaanbod van 2 ½ t/m 5-jarige kinderen te versterken. Gestreefd wordt naar
een gezamenlijke onderwijskundige visie voor de onderbouw. Gebruik van een erkend VVEprogramma zou daar onderdeel van kunnen zijn. Onder de Nieuwe wet kinderopvang zou
een deel van de peuters (van ouders met een laag inkomen) subsidie van de gemeente
krijgen voor een VVE-programma. Voordelen zijn dat met een kwalitatief doordacht
programma vanaf de peuterspeelzaal t/m groep 2 van de basisschool de doorgaande lijn
optimaal gewaarborgd is. Het ideaal zou zijn als de leerlijnen van de peuters volgens
dezelfde systematiek als in de onderbouw van de basisschool gevolgd zouden worden. Bij
inzet van een VVE-methode zouden leidsters en leerkrachten van de onderbouw zouden
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gecertificeerd moeten worden. Het is nog de vraag of zo’n methode een verrijking of
beperking is t.o.v. de huidige praktijk in de onderbouw.

Betrokken bij de buurt
Het bestuur wil dat de Prins Mauritsschool een maatschappelijk relevante plaats inneemt, in
Delft, en met name in de wijk Wippolder. De directie zal daarom aansluiting zoeken bij de
Delftse beleidsmakers (de bijeenkomsten van Lokabel bezoeken). De gemeente Delft is in de
afgelopen jaren een constructieve en betrouwbare partner geweest. Deze goede relatie
willen we in de toekomst koesteren. Waar mogelijk zal bij activiteiten afstemming met de
buurtsportcoach, bibliotheek, gezondheidscentrum of de Coöp gezocht worden. De
vakleerkracht gymnastiek zal de Prins Mauritsschool blijven inschrijven voor het
schoolvoetbaltoernooi. Organisaties uit de Wippolder mogen hun advertenties en
uitnodigingen ophangen in het schoolgebouw, zolang die activiteiten niet strijden met de
identiteit van de school. Zo is de school beschikbaar voor de Vakantie Bijbelweek van de
Delftse kerk, en vinden op het plein sportlessen plaats door Athletes in Action.

Naschoolse activiteiten
Deze planperiode blijft de school zoeken naar een ruim aanbod van naschoolse activiteiten
voor kinderen, zoals schaakles, huiswerkbegeleiding, creatieve vakken etc. Daarbij wordt
getracht de gevraagde bijdrage voor deze activiteiten zo laag mogelijk te houden, zodat ze
toegankelijk blijven voor zoveel mogelijk leerlingen.

Burgerschapsvorming
Het kennen van het volkslied is een belangrijk aspect van burgerschapsvorming, maar dit is
bij lang niet alle kinderen het geval. We vinden dat het eerste en zesde couplet van het
Wilhelmus aangeleerd moeten worden bij alle leerlingen die op school zitten. Bijvoorbeeld op
Koningsdag zal het gezongen kunnen worden. Rond Prinsjesdag en bij verkiezingen wordt in
de bovenbouwgroepen aandacht besteed aan de Staatsinrichting. Bij burgerschapsvorming
hoort ook dat kinderen leren iets te betekenen voor de medemens. We verkennen moderne
manieren die betrokkenheid bij steun aan goede doelen bevorderen.

Waarden en principes
Naast aandacht voor de cognitieve en creatieve vakken vinden we het minstens even
belangrijk dat leerlingen, voordat ze de maatschappij in gaan, beschikken over goede sociale
vaardigheden. We vinden het daarnaast van groot belang dat leerlingen de waarden en
principes kennen die aan de basis liggen van goed burgerschap. Maandelijks staan daarom
thema’s centraal als liefde, verantwoordelijkheid, ambitie, omzien naar elkaar etc. In de
schoolgids is vastgelegd aan welke waardes en principes aandacht gegeven wordt. Er zijn
twijfels over de praktische bruikbaarheid van de methode “Goed gedaan”. Deze planperiode
zal bekeken worden of er betere alternatieven zijn. Een nieuwe sova methode zou voor
2019-2020 voorzien zijn, maar desgewenst kan ook eerder een nieuwe methode aangeschaft
worden.
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Doelen “Buurt en burgerschap” 2017-2021:
Samen met de Kleine en Grote Prins wordt overleg gevoerd over een eventueel Integraal
Kind Centrum en de eventuele inzet van een VVE-programma.
Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij Delftse organisaties en
organisaties in de Wippolder, ook in het verzorgen van naschoolse activiteiten.
Het Wilhelmus, de staatsinrichting en het sparen voor goede doelen krijgen hernieuwde
aandacht.
Er is structureel aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden, en het kennen van
zorgvuldig gekozen waarden en principes die we van belang achten voor goed burgerschap.
Om dit te versterken wordt o.a. gezocht naar een alternatief voor de methode “Goed
gedaan”.
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2.8 BEDRIJFSVOERING
Uit het strategisch beleidsplan
De financiële situatie blijft onverminderd goed en ontwikkelt zich binnen de daartoe afgesproken normen.
De SRO streeft naar meer leerlingen: zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de ruimte in het gebouw en dit biedt financieel en
organisatorisch een goede uitganspositie.
De huisvestingskosten worden gevolgd in relatie tot de gangbare norm voor dergelijke gebouwen.
De omvang van de voorziening onderhoud zal regelmatig worden beoordeeld op basis van een up-to-date
meerjarenonderhoudsplan.
De school verkent mogelijkheden om de schoolpleinen te verfraaien m.b.v. eventuele subsidies.
Er is sprake van een optimaal leefklimaat in de klaslokalen (voldoende ruimte, belichting, akoestiek, CO2 gehalte).

-

Beginsituatie
Er is een jaarlijkse en een meerjarenbegroting; de uitgaven blijven binnen deze
begrotingen
Er waren klachten over het CO2 gehalte en de ventilatie in klaslokalen.
Het voorplein is niet efficiënt ingedeeld en er is weinig groen.
De zolder zou efficiënter gebruikt kunnen worden en mooier kunnen worden
ingericht. Een knelpunt daarbij is gebruik van de zolder door de BSO.
Contracten

Er zijn veel leveranciers en bedrijven waar de school contracten mee heeft gesloten. Alle
contracten worden tegen het licht gehouden, en waar mogelijk zal gezocht worden naar
goedkopere contracten met behoud of verhoging van de huidige kwaliteit.

Het schoolgebouw
Het gebouw waarin de Prins Mauritsschool is gevestigd stamt uit 1927 en heeft 18 lokalen.
Het gebouw is aangemerkt als ‘beeldbepalend pand’. De school is na 1927 herhaalde malen
uitgebreid en verbouwd. In het jaar 2011 is, vanwege de leerlingengroei, een uitbreiding met
vier lokalen voltooid. De school heeft veel lokalen en werkruimten die voor diverse
doeleinden worden ingezet. Er zijn twee verdiepingen verbonden door een centraal
trappenhuis en een zolder waarin een computerlokaal en een bibliotheek gevestigd zijn. Het
gebouw heeft twee schoolpleinen.

CO2 gehalte en ventilatie
In veel klaslokalen is het CO2 gehalte grote delen van de dag te hoog. Dit komt de
concentratie en daarmee de prestaties van leerlingen niet ten goede. In 2016 is in een van
de klaslokalen op de eerste etage bij wijze van proef een ventilatie unit geplaatst die het
CO2 gehalte in het lokaal reguleert. De eerste metingen wezen uit dat het CO2 gehalte
inderdaad omlaag gegaan is t.o.v. de naburige klaslokalen. De ervaringen van de
betreffende leerkrachten zijn positief. Gezien de hoge prijs van de units wordt deze
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planperiode bepaald of, en zo ja in welke mate, we de rest van de lokalen gaan voorzien van
units.

Multifunctioneel extra lokaal
Het lokaal naast de teamkamer is “over” en wordt momenteel benut als opslagplaats, lokaal
voor de Spaanse les, en werkplek voor de intern begeleider. Dit lokaal kan functioneler
ingericht worden wanneer de oude speelwerkverdieping en het oude meubilair is verwijderd.
We denken er aan diverse werkplekken voor de RT-er of administratie afgeschermd met
wanden.

Glas in deuren
Vanaf de gang is bij enkele lokalen en ruimtes niet te zien (door een raam o.i.d.) wat in het
lokaal of de ruimte gebeurt. Dit is niet handig en in sommige situaties mogelijk ook onveilig.
Om die reden moet in enkele deuren een glazen ruit geplaatst worden. Het gaat om 2
klaslokalen en de werkplekken van directeur en intern begeleider.

Opknappen van de zolder
De zolder van de school kan beter benut worden. Voor een deel is de zolder gevuld met heel
oud meubilair. Daarvan zou veel weggegooid kunnen worden. Omdat we o.a.
maandvieringen willen houden op de zolder zou de ruimte vergroot moeten worden. Verder
kan de uitstraling van de zolder gemoderniseerd worden.

Herinrichting voorplein
Op het linkerdeel van het voorplein ontbreekt een voetbalplek voor de kinderen van de
groepen 3 en 4. De afscheiding bij de fietsenstalling wordt lelijk door slijtage. Een werkgroep
is bezig met plannen voor een groen schoolplein. Gedacht wordt aan een pannakooi met
kunstgras en een wilgenhaag, moestuinen, en/of een plek waar leerlingen bloemen en
planten kunnen verzorgen. Getracht wordt voor de inrichting subsidie aan te vragen. Voor
het onderhoud van het groen in de vakanties zal een beroep gedaan worden op ouders,
hetgeen de ouderbetrokkenheid zal vergroten.

Doelen “Bedrijfsvoering” 2017-2021:
Maximale benutting van het gebouw - 100% van de (leerling)capaciteit.
De huisvestingskosten worden gevolgd in relatie tot de gangbare norm voor dergelijke
gebouwen.
De omvang van de voorziening onderhoud zal regelmatig worden beoordeeld op basis van
een up-to-date meerjarenonderhoudsplan.
De school verkent mogelijkheden om de schoolpleinen te verfraaien m.b.v. eventuele
subsidies.
Er is aandacht voor een optimaal leefklimaat in de klaslokalen (voldoende ruimte, belichting,
akoestiek, CO2 gehalte).
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2.9 PR EN COMMUNICATIE
Uit het strategisch beleidsplan
Behoud van/vergroting van de goede naamsbekendheid van de school.
Groei van het leerlingenaantal op de Prins Mauritsschool naar 400 leerlingen. Er is actief wervingsbeleid voor nieuwe leerlingen.
Indien het percentage leerlingen met een overeenkomstige achtergrond lager of gelijk dan 50% is zal de werving met name
gericht zijn op de kerkelijke achterban.
Er wordt optimaal gebruik gemaakt van moderne communicatiemiddelen.

-

-

Beginsituatie
Er is een website die zo actueel mogelijk wordt gehouden. Toch blijft het een
aandachtspunt om via moderne media de school optimaal onder de aandacht te
brengen en aantrekkelijk te maken voor potentiele ouders van nieuwe leerlingen.
Vanwege de gewenste groei van het leerlingenaantal blijft het van groot belang om
de naamsbekendheid van de school goed te houden.
De schoolgidsen moet inhoudelijk en qua lay-out een frisse update krijgen.
Als het aantal leerlingen van de school achterblijft bij de groeiprognoses is dat een
financieel risico, met als gevolg dat het schoolgebouw ten behoeve van ca 400
leerlingen niet ten volle wordt benut.
Het belang van de warme ontvangst

Ouders veranderen gemakkelijker dan voorheen van school als zij ontevreden zijn over de
kwaliteit of sfeer op school. Uit onderzoek blijkt dat de eerste indruk die ouders opdoen als
ze komen kennismaken op een school, en positieve feedback van andere ouders over een
school, verreweg de beste pr is.

Naamsbekendheid in wijk
Het bestuur hecht veel waarde aan een goede naamsbekendheid van de Prins Mauritsschool
in Delft en in de Wippolder, en is gericht op groei van het leerlingenaantal naar 400
leerlingen. Daarom zal de Pr-werkgroep gericht flyeren en andere acties organiseren in de
nieuwe Schoemaker wijk. Verder zal de school vertegenwoordigd blijven op de jaarlijkse
kerstmarkt en de jaarlijkse onderwijsmarkt in “De Hoven”. Deze planperiode wil de Prwerkgroep ook enkele keren een open dag organiseren. Bij het verschijnen van de wijkkrant
“De Wippolder” zal kopij vanuit de school aangeleverd worden. De Pr-werkgroep wil ook een
communicatieplan schrijven.

Aansluiting kerken
Van ouds is er een band tussen de Prins Mauritsschool en enkele Delftse Protestantse
kerken. Soms verschijnt er een stukje over de school in het Delfts kerkblad. Het
psalmenrooster wordt afgestemd met enkele kerken. Niet alle christelijke ouders zijn
overtuigd van het belang van goed christelijk onderwijs, en de waarde daarvan in de
geloofsopvoeding. Daarom zullen vanuit de directie en/of Pr-werkgroep kerken in Delft actief
benaderd worden en gezocht worden naar mogelijkheden de Prins Mauritsschool te
presenteren bij (potentiele) ouders van jonge kinderen. Ook zal het gebouw van de Prins
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Mauritsschool beschikbaar blijven voor activiteiten met kinderen vanuit de kerken in de
vakanties.

Lay-out, ambassadeurs en quotes
Vanuit Pr-oogpunt is het goed als alle plannen en uitingen vanuit de school een herkenbare
lay-out hebben. Er zal gezocht worden naar wegen om een nog professionelere uitstraling
van de uitingen te verzorgen. Daarbij gebruik makend van professioneel gemaakte foto’s en
vermelding van quotes van ouders en externen.

Moderne media
Veel ouders die op zoek zijn naar een school kijken als eerste op de website. Daarom moet
de website aantrekkelijk zijn, heldere en compacte informatie bevatten, en inhoudelijk up-todate zijn. Als ouders via google op zoek zijn naar een christelijke school in Delft, moet de
Prins Mauritsschool bovenaan opvallen. Deze planperiode zal ook het gebruik van mobiel
dataverkeer, zoals apps tussen de leerkracht en ouders, gestimuleerd worden.

Doelen “PR en communicatie” 2017-2021
De huidige wegen om naamsbekendheid van de school in de wijk te houden zullen
gehandhaafd en uitgebreid worden met wervingsactiviteiten in de nieuwbouwwijk, en het
organiseren van open dagen. Vanuit de Pr-werkgroep wordt een communicatieplan
geschreven.
In Delftse kerken zal de school gepresenteerd worden bij potentiele ouders om het belang
van christelijk onderwijs te onderstrepen.
Alle uitingen van de school zijn herkenbaar en professioneel vormgegeven.
Het gebruik van moderne media wordt gestimuleerd.
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MEERJARENPLANNING

1. Identiteit

20162017

20172018

20182019

Collectieve ambitie

Visitaties
reformatorische
scholen

Visitaties
reformatorische
scholen

Aansluiting
doelgroepen

2.1.
Onderwijskundig

Viering 90 jarig
bestaan
Keuze nieuwe
taalmethode, o.a.
aandacht voor
spelling
ICT-visie
ontwikkelen
Rekenen: o.a. Met
sprongen vooruit

20192020

20202021

Aandacht voor
techniek en
zaakvakken

Methode
geschiedenis

Brede visie op
identiteit
Implementatie
nieuwe
taalmethode,
aandacht voor
o.a. begrijpend
lezen
Impuls
rekenonderwijs
Biologie
methode/21e
eeuw
vaardigheden

Executieve
functies
Methode
Aardrijkskunde
Aandacht voor
techniek

Typvaardigheid
in het
curriculum

Aandacht voor
creatieve vakken

Techniek visie
ontwikkelen

2.2. Passend
Onderwijs

Leerlijnen ZIEN
Nieuwe start
Spaanse les
Koers
hoogbegaafdheid

3. Ouders

HGW in praktijk
(gekoppeld aan
traject
professionele
leergemeenschap)

HGW in praktijk
(gekoppeld aan
traject
professionele
leergemeenschap)

Kennis team
autisme

Kennis team
hoogbegaafdheid
en dyscalculie
Ouderportaal
Parnassys

Start praatcafé
opvoeding

Oudertevredenheid
Onderzoek

Ouderwerkgroep
groene
schoolplein
Personeelshandboek

Startgesprek
Voortganggesprek

Werkplaats
startende
leerkracht

Traject
professionele
leergemeenschap

Voortgangsgesprek
Beoordelingsgesprek

Traject
professionele
leergemeenschap

Tevredenheidsonderzoek team

Communicatie
leerkracht/ouders
via Parro

4. Personeel

Professionele
feedback
Cupella jaartaken
Professionaliseringsplan
Startgesprek –
voortganggesprek

Voortganggesprek
Beoordelingsgesprek

Managementteam

Lerarenregister
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5. Kwaliteit

Afspraken ABC
Eenheid in
structuren plannen
Maraps

6. Veiligheid
en sfeer

Gedragsprotocol

Integraal
kwaliteitsinstrument
Predicaat
excellente school
Update
veiligheidsplan
Anti pest systeem
en pest
coördinator

7. Buurt en
burgerschap
8.
Bedrijfsvoering

Visie
cultuureducatie
Integraal kind
centrum
Proefopstelling Co2
Voorplein inrichting
Groene schoolplein

Leerlingenraad

Beleid datalekken
en privacy

Veiligheidsmonitor
Continu rooster

Sova methode
Cultuureducatie
met externe org.

Opruimen
“koude” zolder
Herinrichting
zolder

Leeghalen extra
lokaal b.g.g.

9. PR en
communicatie

Update schoolgids

Communicatieplan

Nieuwe huisstijl

Voorlichting in
kerken

Open dag
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