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Voorwoord en leeswijzer
De Stichting Reformatorisch Onderwijs te Delft heeft één school onder haar hoede:
de Prins Mauritsschool. Deze school, die al vanaf 1927 een plek heeft in Delft, staat
goed bekend in de wijk. Dat willen we graag zo houden. We houden van korte
lijntjes en heldere afspraken. De strategische beleidskeuzes van het bestuur zijn
nauw verweven met de te behalen doelen van de school. Daarom hebben we het
samengevoegd in het Integraal Schoolplan, wat u nu in handen heeft.
Het is een beleidsplan, maar ook een praktisch plan. Bij de totstandkoming van dit plan
is eerst gedurende een half jaar allerlei input verzameld. Input van “buitenaf”
(ontwikkelingen in de maatschappij, leerlingen, ouders, visitatoren) en input vanuit
onszelf (bestuur, directie, team van de school). In deel A wordt verslag gedaan
van deze input. Dit resulteert in een SWOT analyse (sterkte-zwakte / kansen-bedreigingen).
De aandachtspunten uit de SWOT zijn omgezet in strategische ambities.
In deel B worden deze ambities concreet vertaald naar doelen, strategieën, een cockpit
(waarmee we meten) en specifieke acties, uitgezet over 3 schooljaren. Deels gaat
het daarbij om basiskwaliteit (hierbij volgen we het toezichtkader van de inspectie).
Het accent in deel B ligt echter op onze eigen kwaliteitsdoelen. Waar dit van
toepassing is worden eveneens de financiële consequenties aangegeven, echter alleen
m.b.t. de gewenste extra investeringen (om te voorkomen dat het gehele
meerjarenonderhoudsplan en meerjarenbegroting in dit plan herhaald wordt.
In deel C beschrijven we meer concreet hoe we aankijken tegen onderwijskwaliteit en
hoe we hier in de praktijk vorm aan willen geven.
Motto, kernwaarden en strategische beleidskeuzes zijn tijdloos of omvatten meerdere
jaren. Input van inspectie, visitatie, ouders of leerlingen vraagt jaarlijks om nieuwe
(sub)doelen en nieuwe daaraan gekoppelde activiteiten. Daarom krijgt dit plan jaarlijks
een update. Zo is het een “levend” document.
Het is ons verlangen dat dit plan bijdraagt aan de kwaliteit van de school. De bedoeling is
uiteindelijk dat de kinderen op school er profijt van hebben. Bijzonder goed onderwijs
aan onze kinderen, daar gaat het allemaal om. We beseffen dat we daarbij afhankelijk zijn
van Gods zegen, dat is tegelijk ook ons gebed.

Frederik van Winkelen
Voorzitter

Patrick Vogelaar
Directeur
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Integraal schoolplan
projectplan zolder

ouders betrekken bij klusklas

2020 - 2024

flyers verspreiden

visie op IKC

presentatie in kerken

inzet oudercoördinator

handvaardigheidskasten

uitbreiding naschoolse lessen

Bedrijfsvoering:
We zijn financieel gezond en
hebben een gebouw dat onze
activiteiten optimaal faciliteert.

Ambitie

Personeel:

Contacten met stakeholders:

Verantwoordelijkheid

We communiceren helder en gaan
proactief samenwerkingsrelaties
aan met andere partijen.

Bijzonder goed
onderwijs
Kindgerichtheid

Liefde

Veiligheid

Ons personeel is bevoegd, bekwaam
en ontwikkelt zich individueel en
als team in een positief werkklimaat.

Identiteit:
Onze christelijke waarden zijn
voor iedereen helder en geven
richting aan ons handelen.

Onderwijskwaliteit:
visievorming boco’s in positie
feedback geven/ontvangen

Iedere leerling krijgt passend,
goed onderwijs en ontwikkelt
zijn/haar talenten optimaal.

grondslag in hedendaagse vertaling
methode sociale veiligheid

lessen filmen en evalueren
van werkgroep naar leergemeenschap
onderzoek presenteren in team

mediawijsheid
cultuurplan/creatieve vorming

coöperatieve werkvormen

methodes aardrijkskunde, geschiedenis, Engels
executieve functies

21e -eeuwse vaardigheden

onderwijskundige visie

klusklas

spelend leren in hoeken

afspraken uitgestelde aandacht

chromebooks
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Indeling beleidsterreinen
Identiteit			
			

Christelijke identiteit, normen en waarden,
veiligheid en sfeer, burgerschap.

Onderwijskwaliteit		
Onderwijskundige visie, curriculum,
			kwaliteitszorg, passend onderwijs.

Personeel			Personeelsbeleid, professionalisering,
			gesprekscyclus, leergemeenschap.

Contacten met		
Communicatie, ouders, rijk, gemeente,
			toezichthouders, buitenschoolse opvang.
stakeholders

Bedrijfsvoering		

Financiën, gebouwbeheer, leerlingenaantallen, PR.
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A KERNOPDRACHT EN UITDAGINGEN

Onze kernwaarden zijn:
Liefde, Veiligheid, Kindgerichtheid, Ambitie en Verantwoordelijkheid.

Motto en kernwaarden
Veiligheid als basis voor
persoonlijke groei

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.

Veiligheid
 Wij gaan tactvol, voorzichtig en
eerlijk met elkaar om
 Wij hanteren regels en
bewaken grenzen

Ambitie als voorwaardige
voor vooruitgang

Liefde van en voor God en
elkaar is de kern van onze school

Ieder kind is uniek en waardevol

Ambitie

Liefde

Kindgerichtheid

 Wij geven deze liefde door
 Wij leven deze liefde

 Wij halen het beste in elkaar naar boven
 Wij zijn betrokken bij het kind en
zijn omgeving

 Wij stellen haalbare doelen voor
kind en leerkracht
 Wij groeien door elkaars
talent te benutten

Verantwoordelijkheid nemen

Verantwoordelijkheid
 Wij doen wat we zeggen, wij
zeggen wat we doen
 Wij spreken elkaar aan op onze
verantwoordelijkheiden

Deze kernwaarden zijn in 2012 tot stand gekomen in een teambreed traject “Bouwen en
vertrouwen”. 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 ons mensbeeld, en welke middelen ingezet worden.
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Input voor ons beleid
Ontwikkelingen in de maatschappij en onderwijsveld

We zien onderstaande trends in de maatschappij en het onderwijsveld:
Identiteit		
		
		
		

De positie van bijzonder onderwijs en de vrijheid van
besturen om leerkrachten te benoemen die de identiteit
van harte delen is verankerd in onze maatschappij maar
staat ook onder toenemende druk.

Onderwijskwaliteit

Niet de leerstof, maar de leerbehoefte van het kind staat centraal.

		

Kennis is steeds meer buiten de basisschool te halen (informeel leren).

		
		

Het accent in het onderwijs ligt minder op kennis,
meer op (nieuwe) vaardigheden en executieve functies.

		
		

Het accent ligt minder op instructie geven en
meer op samenwerkend en ontdekkend leren.

		
		

Onderwijs moet betekenisvol zijn, leerlingen
moeten het nut inzien van wat ze leren.

		

De rol van de leerkracht verandert van sturend naar coachend.

		
		
		

In het zogenaamde “Techniekpact” is vastgelegd dat
alle scholen in 2020 wetenschap en techniek in het
curriculum verwerkt moeten hebben.

		
		

Verschuiving van differentiatie binnen de groep naar differentiatie
per individu (eigen leerlijn); gepersonaliseerd leren.

		

Verschuiving van curatieve naar preventieve maatregelen.

Personeel		

Er is een leraren (en directeuren) tekort.

Vragenlijst basiskwaliteit pedagogisch/didactisch handelen
In maart 2019 is door de groepsleerkrachten een vragenlijst ingevuld m.b.t. basiskwaliteit.
We gebruiken hiervoor de WMK PO vragenlijsten die gebaseerd zijn op de
toezichtkaders van de onderwijsinspectie. 29 van de 35 respondenten heeft de vragen
afgerond, de respons was daarmee uitstekend.
De gemiddelde scores op een schaal van 4:
Didactisch handelen:			
Extra ondersteuning:		
Pedagogisch klimaat:		

3,45
3,19
3,12

Punten waarop het team de eigen kwaliteit positief beoordeelt:
Leraren zorgen voor heldere uitleg van de leerstof (3,67)

Onderwijskwaliteit

Leraren stemmen de instructie af op de behoeften van de groep
en individuele leerlingen.
De leraar zorgt voor opdrachten die ervoor zorgen dat leerlingen de
leerstof (gaan) begrijpen.
De school beschikt over een plezierig pedagogisch klimaat.

Aandachtspunten m.b.t. basiskwaliteit:

Onderwijskwaliteit

De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer
het niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (3,04)
De school hanteert gedragsregels voor leraren (2,89)
De leraren vertonen voorbeeldgedrag (2,90)

Enkele van deze trends zijn verwerkt in de sterkte-zwakte analyse verderop.
In bijlage II is verwoord hoe wij staan ten opzicht van deze onderwijskundige trends,
en in welke mate we die een plek geven in onze eigen onderwijskundige visie.
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Oudertevredenheidsonderzoek

Visitatierapport

In maart/april 2019 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder ouders.
118 van de 241 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld, de respons was
daarmee voldoende. Op een schaal van 4 scoorde de school gemiddeld een 3,38.

30 september 2019 bezocht een delegatie van reformatorische scholen uit de regio, onder
leiding van de regiomanager van Samenwerkingsverband Berseba, de Prins Mauritsschool.
De visitatievraag luidde: “Komen leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning voldoende
aan bod?” De bevindingen uit het rapport: M.b.t. de visitatievraag: Zwakke leerlingen krijgen
inderdaad voldoende ondersteuning, niet anders dan op andere scholen. Hun welbevinden
wordt positief geduid. De commissie gaf ons parels en puzzels:

Sterke punten van de school uit het onderzoek:
Identiteit		
		
		
		

Er wordt aandacht besteed aan normen en waarden.
Leerkrachten stellen zich positief op naar de kinderen.
De kinderen voelen zich veilig in de klas.
De school zorgt ervoor dat kinderen niet gediscrimineerd worden.

Onderwijskwaliteit
		
		
		

Leerkrachten leggen goed uit.
Er is weinig lesuitval.
De toetsresultaten worden adequaat besproken .
tijdens rapportbesprekingen.

Contacten met
stakeholders

Ouders zijn tevreden over de maandbrieven.

Bedrijfsvoering

De school staat goed bekend.

Parels:
Identiteit		
		
		

Een duidelijk herkenbare identiteit en open toelatingsbeleid.
Rust in de school, structuur, sfeer.
Prettig pedagogisch klimaat, humor, prettige benadering leerlingen.

Onderwijskwaliteit
		

Taakgerichte houding van (de meeste) leerlingen.
Lage doorverwijzing naar het speciaal onderwijs.

Personeel
		

Veel deskundigheid in het team, ook in de RT / bij onderwijsassistenten
Veel autonomie bij de leerkrachten.

Puzzels:
Aandachtspunten uit het onderzoek:

Onderwijskwaliteit
		
		

Het percentage I en II scorende leerlingen daalt vanaf groep 5 t/m 7
Er is geen doorgaande lijn m.b.t. zelfstandig werken en omgaan met
uitgestelde aandacht.

		

Soms zijn duidelijker kaders nodig.

Identiteit		
		

Soms moet meer adequaat opgetreden worden bij
problemen tussen kinderen.

Onderwijskwaliteit

De school moet meer aandacht geven aan creatieve vorming.

Personeel		

Contacten met
stakeholders
		
		

De school kan duidelijker ouders adviseren hoe kinderen die
extra les nodig hebben thuis geholpen kunnen worden
De (digitale) communicatielijnen kunnen per leerkracht
verschillen; dit kan eenduidiger.

De onderlinge afstemming onder leerkrachten kan beter,
er moet meer als een team geopereerd worden.

Bedrijfsvoering

In het gebouw zijn te kleine / te weinig RT ruimtes.
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Zelfevaluatie basisondersteuning passend onderwijs
Medio 2018 is door intern begeleiders en directie van de school een analyse
gemaakt van de ondersteuning op het gebied van passend onderwijs.
Deze analyse is gemaakt in het format dat door Samenwerkingsverband Berseba
is aangereikt en door alle scholen binnen het samenwerkingsverband.

Sterke punten uit deze analyse;
Identiteit		
		
		

Bestuur, toezichthouders, directie en team hebben een
gezamenlijk gedeelde visie op het gebied van identiteit
en missie van de school.

Onderwijskwaliteit
		

Rond ziekteverzuim en voorkomen van thuiszitters werkt de
school actief samen met leerplicht en jeugdhulp

		
		

Zowel zwakke als meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen
het aanbod wat zij nodig hebben op onze school.

Personeel
		

In ons team is structureel voldoende expertise aanwezig
voor het realiseren van passend onderwijs.

Aandrachtspunten uit deze analyse;
Identiteit		
		
		

Vanwege veel grensverkeer (leerlingen die naar SO scholen
buiten ons samenwerkingsverband gaan) is er minder intensief
contact met een specifieke SBO/SO met dezelfde identiteit).

		
		

We zien dat moeilijk verstaanbaar gedrag toeneemt
(NT2 kinderen, gedragsproblemen).

		
		

De mogelijkheden / stimulerende factoren van ieder kind
mogen meer nadruk krijgen.

		

Het veilige positieve schoolklimaat kan versterkt worden.

Onderwijskwaliteit
		
		

De leerlingondersteuning, zowel de effecten als de inzet van
de ondersteuningsmiddelen, zou jaarlijks geëvalueerd moeten
worden met betrekking tot de kengetallen.

		
		

We moeten als school ons meer gaan richten op
‘hart en handen’ naast het “hoofd”.

		
		
		

De school moet meer focussen op de inhoud van de leerlijnen
en het bepalen van het moment waarop een leerling een
eigen leerlijn krijgt.

		
		

De visie op goed, toekomstgericht, passend onderwijs
moet opnieuw gedefinieerd worden.

Personeel
		
		

We willen meer opgedane kennis en ervaringen tussen me
dewerkers gaan delen, waardoor een professioneel leerklimaat
ontstaat en de basis wordt versterkt.

		
		

Onderwijsassistenten kunnen op onze school krachtiger
worden ingezet, juist ook bij gedrag.

Contacten met
stakeholders
		
		

We zien een toename aan opvoedingsverlegenheid bij ouders.
Rondom de ondersteuning van leerlingen in de thuissituatie is
de wisseling van hulpverleners soms remmend.

8

Bijzonder goed onderwijs!

Prins Mauritsschool

Sociale veiligheid leerlingen

Sterkte / zwakte analyse

De sociale veiligheid van leerlingen is bevraagd in juni 2019.
190 van de 200 respondenten heeft de lijst ingevuld.
Op een schaal van 1 - 4 scoorden de leerlingen gemiddeld als volgt:

Samenvattend (n.a.v. bovenstaande input) zien we de volgende kansen voor
de school/kracht van de organisatie:

veiligheidsbeleving 		
optreden van de leraar 		
opstelling van de leerling 		
welbevinden 			
fysieke veiligheid 		
sociale veiligheid 		
psychische veiligheid 		

3,62
3,23
3,13
3,41
3,55
3,59
3,65

Identiteit

De christelijke identiteit is duidelijk verankerd in het onderwijs,
de normen en waarden zijn merkbaar in de school.
De school heeft de mogelijkheid om kinderen uit niet-christelijke
gezinnen met het Evangelie te bereiken en kinderen uit
christelijke gezinnen te versterken in hun geloof. Hierin mogen
we de zegen van God ervaren.
Er is rust in de school. Er is een prettig pedagogisch klimaat.
Leerlingen geven in de vragenlijsten aan zich veilig te
voelen, en dat er niet gediscrimineerd wordt. Er wordt weinig
digitaal gepest, gestolen of vernield.

Sterke punten uit deze vragenlijst:
Onderwijskwaliteit
Identiteit		
		

Leerlingen voelen zich veilig op school, in het lokaal, en tijdens
het overblijven.

		

Kinderen houden zich aan de regels.

		

Kinderen hebben vriendjes/vriendinnetjes.

		

Kinderen doen elkaar niet snel expres pijn.

		

Er wordt weinig digitaal gepest (whatsapp, facebook, twitter).

		

Kinderen worden weinig bedreigd, voor gek gezet.

		

Er wordt weinig gestolen, vernield.

Er is aanbod voor kinderen die meer uitdaging (o.a. Spaanse les),
en kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
De opbrengsten van de school liggen op of boven het niveau van
wat op grond van de populatie verwacht mag worden. De VO
adviezen zijn goed en conform het niveau. Er is structurele input
georganiseerd vanuit ouders, leerlingenraad en bestuur.
Personeel

De betrokkenheid van team, directie en bestuur op de school
is groot. Ondanks het lerarentekort is er weinig lesuitval,
is er een laag ziekteverzuim. Er is veel deskundigheid in het team,
ook bij de onderwijsassistenten. Leerkrachten hebben
een hoge mate van autonomie. De directie is laagdrempelig.
De werkdrukmiddelen worden goed ingezet.
Er is duidelijkheid over het taakbeleid.

Contracten met
stakeholders

Veel ouders zijn tevreden over de school. De oudertevredenheidsonderzoeken scoren hoog. Er is doorgaans goed contact tussen
directie/leerkrachten en ouders.

Bedrijfsvoering

De school beschikt over een karakteristiek gebouw met uitstraling.
Het gebouw wordt goed onderhouden en schoongemaakt.
De Prins Mauritsschool is al jaren een begrip in de Wippolder en
heeft een goede naams-bekendheid opgebouwd bij de
gemeente, onderwijs- en zorginstellingen.

Verbeterpunten:
Identiteit		
		

De juf /meester treedt op als iemand bang is voor
andere kinderen.

		

Kinderen helpen elkaar niet als er gepest wordt.

Het onderwijs op cognitief gebied is goed. Er zijn goede methodes
en extra faciliteiten, o.a. ook op ICT gebied.
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Bedreigingen, zwakte van de organisatie

Identiteit

Vanuit de politiek staat de onderwijsvrijheid geregeld ter discussie.
Reformatorische scholen worden door veel Nederlanders gezien
als religieuze instellingen die ten onrechte met gemeenschapsgeld
gefinancierd worden.
Leerkrachten kunnen soms meer adequaat optreden bij
problemen tussen kinderen.
Kinderen helpen elkaar te weinig bij pestgedrag. Er is nog beperkt
aanbod m.b.t. mediawijsheid in de bovenbouw.

Onderwijskwaliteit

In het lesaanbod moet meer aandacht zijn voor creatieve vorming.
Er zijn voldoende middelen om techniekonderwijs te geven,
maar de praktijklessen worden nog vaak overgeslagen.
Het rooster is soms te vol: er moeten weloverwogen keuzes
gemaakt worden in de methodes/het lesaanbod.

Contacten met
stakeholders

Leerkrachten kunnen ouders gerichter adviseren hoe met
kinderen met extra lesstof thuis geholpen kunnen worden.
De participatie van ouders kan hoger. De communicatie
naar ouders kan eenduidiger.

Bedrijfsvoering

De extra middelen van rijkswege om achterstanden
te bestrijden (gewichtengelden) zullen verdwijnen.
De zolder wordt niet optimaal gebruikt en heeft
een rommelige/ouderwetse uitstraling.
Sommige RT ruimtes zijn te krap. In de klaslokalen
is het in de zomer soms te heet.
De Cornelis Musiusschool krijgt nieuwbouw: mogelijk
trekken zij hierdoor meer leerlingen uit de wijk aan.

Het zelfstandig plannen door leerlingen wordt niet structureel
aangeleerd. Er moet een doorgaande lijn komen op dit punt.
Het aanleren van executieve functies en 21e eeuwse vaardigheden
gebeurt sporadisch, maar mag meer structuur krijgen.
Er worden nog weinig coöperatieve werkvormen ingezet.
Er zijn niet genoeg mobiele devices voor onderwijs in ICT.
We verliezen vanaf de middenbouw een percentage hoog
scorende leerlingen.
Er is behoefte aan duidelijke kaders op het gebied van
differentiatie en zelfstandig werken.
Er zijn grote niveauverschillen in de school; die lopen gaandeweg op.
Personeel

Het huidige en dreigende lerarentekort kan de kwaliteit van
het onderwijs doen afnemen.
Het team heeft nog verbetermogelijkheden qua lerend
en innoverend vermogen.
De onderlinge afstemming onder leerkrachten kan beter.
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B DOELEN, STRATEGIEËN, COCKPIT & SPECIFIEKE ACTIES
Identiteit
Ambitie: onze christelijke waarden zijn voor iedereen helder en geven richting aan ons handelen

Doelen
Onze waarden zijn helder
Onze waarden zijn in
hedendaagse taal verwoord.

Strategieën
We hebben heldere
documenten die goed
vindbaar en bruikbaar zijn

80% van de ouders kent
onze waarden.

We nemen alleen personeel
aan dat zich herkent in onze
waarden en deze ook uitdraagt.

We hebben een vertaling van
onze grondslag.

19/20

20/21

21/22

Hedendaagse vertaling van
onze grondslag, update stuk
“Visie op identiteit”

We monitoren in hoeverre
documenten bekend zijn
We hebben een bewezen
effectieve anti-pestmethode.
We geven actief vorm aan
onze waarden

Tweemaal per jaar is identiteit
onderwerp op een
studiedag, eenmaal per jaar
op de bestuursvergadering.
Leerlingen krijgen methodisch
les in Bijbelse geschiedenis.

In functioneringsgesprekken
komen de waarden aan bod.

Ingebruikname nieuwe versie
methode “Hoor het Woord”

Ouderavond mediawijsheid

Ingebruikname methode
mediawijsheid

Ingebruikname methode
sociale veiligheid “KIVA”

In gesprekken met ouders
wordt verwezen naar onze
waarden: ouders tekenen
hieromtrent bij de inschrijving
van hun kind.

In communicatie met ouders
en leerlingen verwijzen
we waar relevant naar onze
waarden.
Onze leerlingen en
personeelsleden zijn sociaal,
fysiek en psychisch veilig.
Dit blijkt uit de monitor.

Cockpit

We hebben veiligheidsbeleid.

95% van het personeel kent
onze waarden.
Onze waarden geven
richting

Meten & Specifieke acties

Er zijn jaarlijks activiteiten
in het kader van
burgerschap/goede doelen.
We bedden de waarden in,
in onze normale personeelsen beleidscyclus

Bij ieder aanname- en
functioneringsgesprek komen
de waarden aan de orde.

Ingebruikname nieuwe
vertaling grondslag

We monitoren de veiligheid
en het welbevinden
van leerlingen en personeel.
11
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Onderwijskwaliteit
Ambitie: iedere leerling krijgt passend, goed onderwijs en ontwikkelt zijn/haar talenten optimaal

Doelen

Strategieën

Goede onderwijsresultaten

Het curriculum voldoet
aan de kerndoelen en biedt
kennis en vaardigheden
die verwacht worden in de
maatschappij.

90 % van het team kent de
onderwijskundige visie en de
speerpunten per schooljaar.
De leerwinst per leerling en
per klas ligt op of boven de
door de inspectie vastgestelde
normindicatoren.
Geen enkele leerling scoort
onder referentieniveau 1F en
onder de signaleringswaarde.
De eindtoetsresultaten liggen
op of boven het niveau
dat op grond van de populatie
mag worden verwacht.
De loopbaan van schoolverlaters is in lijn
met de verwachtingen.
Beperkte verwijzing S(B)O
Het verwijzingspercentage is
gemiddeld minder dan 2%
Tevredenheid ouders en
leerlingen
Ouders en leerlingen
waarderen het onderwijs
gemiddeld met minimaal
een 3. (op schaal van 4)

Meten & Specifieke acties
Cockpit
De doelen voor het onderwijs
en opbouw van het
aanbod zijn beschreven in
het Integraal schoolplan.

Vorderingen van leerlingen
worden planmatig
gemonitord. Waar nodig
wordt op basis van de
resultaten het aanbod
aangepast.

De faciliteiten zijn
eigentijds. We hanteren
moderne methodes en ICT

20/21

21/22

Ingebruikname van “wijzer
in executieve functies”.

Doelenboek executieve
functies worden door leerlingen in leerteams besproken.

Opzet klusklas.

Doorgaande lijn in
“leren plannen”.

Inzet vakleerkracht
creatieve vorming.

Inzet RT op gedrag en NT2.

Beschrijving hoe 21-eeuwse
vaardigheden in het aanbod
verwerkt zijn.

Lessen typvaardigheid
Studiedag onderwijskundige
visie en toekomstgericht
onderwijs.

Inspectiebezoek.

Er wordt gedifferentieerd
onderwijs gegeven.

Externe coaching m.b.t.
hoeken en spel (onderbouw)
2.300,-

Verkennen mogelijkheden/
noodzaak continurooster.

Het ondersteuningsprofiel
beschrijft de extra
ondersteuning.

Afspraken m.b.t. zelfstandig
werken/uitgestelde aandacht.

Via een leerlingvolgsysteem
wordt systematisch
informatie verzameld.v

Vaste overlegmomenten
leerkrachten/assistenten/
specialisten.

Afspraken over werken in
niveaugroepen per duogroep.

In iedere groep is een
digibord.

Ingebruikname nieuwe
methode aardrijkskunde.

Keuze nieuwe methode
geschiedenis 13.000,-

Ingebruikname methode
geschiedenis.

Vanaf groep 4 beschikt
iedere groep over voldoende
chromebooks.

Integreren Naut met lessen
science centre
en techniektorens.

Evalueren rekenonderwijs.

Keuze nieuwe methode
Engels 1.500,-

21e eeuwse vaardigheden en
executieve functies worden
aangeleerd.
Het onderwijs is zowel
kindgericht als
leerstofgericht, passend
bij het niveau van de
leerling en de leerling
is zoveel mogelijk
eigenaar van zijn/haar
eigen leerproces.

19/20

De onderwijskundige visie
is beschreven in het Integraal
schoolplan.
Er worden coöperatieve
werkvormen ingezet.

Het aanbod voor creatieve
vakken beschrijven
in cultuurplan.

Plan m.b.t. het techniekpact.
Predicaat excellente school.

Afspraken over coöperatieve
werkvormen.

Er worden valide toetsen
gebruikt met referentieniveaus.
Er wordt gebruik gemaakt
van handelingsplannen en
groepsplannen.

Methodes zijn niet ouder dan
8 jaar.

Aanschaf chromebooks voor
groepen 3 t/m 5 33.000,12
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Personeel
Ambitie: Ons personeel is bevoegd, bekwaam en ontwikkelt zich individueel en als team in een positief werkklimaat.

Doelen
Bevoegd
Alle groepsleerkrachten
zijn bevoegd. Directieleden
zijn ingeschreven in
het schoolleidersregister.

Strategieën
We zijn transparant
over de verschillende
ontwikkelingsactiviteiten

Bekwaam
Alle groepsleerkrachten zijn
vakinhoudelijk, vakdidactisch
en pedagogisch bekwaam.
In ontwikkeling
Ieder teamlid groeit ieder jaar
aantoonbaar in ontwikkeling.
Positief werkklimaat
Het personeel beoordeelt
het werkklimaat in het
tevredenheidsonderzoek
minimaal met 3 (op een
schaal van 4) Het ziekteverzuim
is lager dan het
landelijk gemiddelde.

Meten & Specifieke acties
Cockpit
Er is ieder jaar een professionaliseringsplan dat is
afgestemd met de MR

19/20

20/21

21/22

Vervolg spelend leren 2.000,-

Als team naar de NOT m.b.t.
ICT ontwikkelingen.

Update van het
personeelshandboek
n.a.v. nieuwe CAO.

Er is een personeelshandboek
met alle relevante info voor
personeel

We sturen op ontwikkeling
Ontwikkeling is
hoofdonderdeel van de
gesprekscyclus en
onderwerp op de teambrede
studiedagen.

We stimuleren en benutten
elkaars kwaliteiten
in een professionele
leergemeenschap

Ieder jaar heeft ieder personeelslid een gesprek met
de directie over zijn/haar
ontwikkeling

Traject spelend leren
(onderbouw) 2.300,-

Ieder jaar zijn er minimaal 2
teambrede studiedagen
Leerkrachten bekijken en
evalueren elkaars lessen

Gezamenlijke visievorming
(team)

Bouwcoördinatoren leggen
klassenbezoeken af en geven
feedback

Introductie filmen en
evalueren van elkaars lessen.

Scholing KIVA (team) 3.000,-

Scholing Boco’s middenmanagement 2.500,Gezamenlijke visie
op professionele
leergemeenschap.

We waken voor te
hoge werkdruk. We maken
klassen niet te groot
en zetten gericht extra
personeel in

Borgen KIVA
Training geven/ontvangen
feedback (team) 1.500,-

Van werkgroep naar
leergemeenschap,
samen leren item op
bouwvergaderingen.
Leerkrachten evalueren
elkaars lessen.

Introductie boco’s leggen
klassenbezoeken af en geven
feedback.
Vanuit leergemeenschap
onderzoek doen/
presenteren in team.

Jaarlijks is er een expliciet
plan voor de inzet van de
werkdrukmiddelen waar de
MR mee instemt.

13
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Contacten met stakeholders
Ambitie: We communiceren helder en gaan proactief samenwerkingsrelaties aan met andere partijen

Doelen
We communiceren helder
De tevredenheid van ouders
in personeelsleden over
communicatie scoort 3 of
hoger. (op een schaal van 4)

Strategieën
Ouders worden actief
betrokken bij het leerproces
van hun kind en
ontwikkelingen in de school

Uit de ouderenquête blijkt
dat de naamsbekendheid van
de school goed is.

Cockpit
Jaarlijks zijn er meerdere
10 min gesprekken tussen
leerkracht en ouders.

19/20

20/21

Ouders betrekken bij de
opzet van een klusklas.

Inzet van een
oudercoordinator.

Contracteren nieuwe
samenwerkingspartner BSO.

Schaaklessen na schooltijd.

21/22

Maandelijks is er een
nieuwsbrief.
Er is via de app contact
tussen leerkracht en ouders.

We gaan externe
samenwerkingsrelaties aan
Er is jaarlijks contact met
de Delftse kerken.
Er is structureel aanbod in het
schoolgebouw van voor- en
buitenschoolse kinderopvang.

Meten & Specifieke acties

Er zijn ouderavonden.
Personeel, directie en
bestuur is aanspreekbaar

De directie is dagelijks
aanspreekbaar op het plein.
Bestuur en directie
overleggen 6 x
per jaar met de MR.

Er is een ruim aanbod aan
naschoolse activiteiten.
We structureren onze
samenwerkingsrelaties
om er zo meer richting
aan te geven

Er zijn contracten met
samenwerkende partijen
in kinderopvang.
Er is een uitgewerkte visie
op Integraal Kind centrum/
brede school.

Visie op IKC vaststellen.
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Bedrijfsvoering
Ambitie: We communiceren helder en gaan proactief samenwerkingsrelaties aan met andere partijen

Doelen
Financieel gezond
De solvabiliteit ligt boven 0,3
De liquiditeit ligt boven 0,75
De rentabiliteit is niet langer
dan 2 jaar achtereenvolgens
negatief.
Het weerstandsvermogen
ligt boven 0,1
Het leerlingenaantal ligt tussen
360 en 400

Strategieën
We begroten realistisch.
Eventuele afwijkingen
aan de lastenkant worden
tevoren geduid op financiële
impact en geaccordeerd in
het bestuur.
We zetten actief in op PR en
goede naamsbekendheid.

We voldoen aan de
eisen rondom energie
en frisse scholen.
De tevredenheid over het
gebouw scoort bij ouders
en personeel minimaal een 3
(op een schaal van 4)

Cockpit

19/20

20/21

21/22

De afwijking in het resultaat
van begroting en jaarverslag
is niet meer dan 1% van de
totale baten.
De uitingen van de school
worden door professionals
vormgegeven.

Flyer maken en verspreiden.

Presentatie Prins
Mauritsschool in kerken.

Er is een actueel meerjaren
onderhoudsplan.

Opstellen meerjarig overzicht
functionele aanpassingen.

rt RUIMTE ZOLDER 10.000,-

Er is een meerjarig overzicht
van gewenste functionele
aanpassingen.

Projectplan opknappen
zolder 15.000,-

Jaarlijks wordt geflyerd in de
wijk rondom de school.

Optimaal gebouw
Er is geen leegstand in het
gebouw.

Meten & Specifieke acties

We werken planmatig in
meerjarenperspectief
aan de optimalisatie van
onze huisvesting.

Airco’s in klaslokalen.

Nieuwe kasten voor handvaardigheid 8.500,RT ruimte bgg 15.000,Herinrichting speellokaal
10.000,-
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C ONDERWIJSKWALITEIT
Aspecten onderwijskwaliteit
Identiteit
In het stuk “Visie op identiteit”(te downloaden vanaf de website) is beschreven hoe
op de Prins Mauritsschool de christelijke identiteit wordt vormgegeven.
Hieronder de samenvatting:
Jezus Christus heeft, toen Hij voor het laatst aan Zijn discipelen verscheen, de volgende
opdracht gegeven: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam
vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb
in acht te nemen” (Mattheüs 28:19).
Vanuit deze roeping staan we op de Prins Mauritsschool voor onderstaande
ambities:
1) We verzorgen “bijzonder goed onderwijs” op een school met een open toelatingsbeleid.
2) We zijn een Reformatorische School en staan daarmee in een stevige christelijke traditie.
3) We willen een school zijn waar christenen uit allerlei kerken zich thuis voelen.
4) We bieden, in aansluiting op de opvoeding thuis en in de kerken, verdieping
en groei in het geloofsleven van kinderen uit reformatorische / christelijke gezinnen.
5) We brengen kinderen die van huis uit geen christelijke achtergrond hebben bewust
in aanraking met de Bijbel en het evangelie van Jezus Christus.
Deze ambities krijgen concreet gestalte door onderstaande praktijk:
6) Centraal in ons onderwijs staat de liefde tot God en tot de naaste. Het christelijk geloof is
merkbaar en zichtbaar in alle vakken en de manier waarop met elkaar omgegaan wordt.
De school is op die manier een “contrasterende gemeenschap”; een “mini-maatschappij”
binnen de Nederlandse maatschappij.
7) We spreken met de kinderen over Gods liefde, zonde, genade, bekering
en geloofsgroei als concrete realiteit in hun leven.
8) Bij het benoemen van leerkrachten is persoonlijk geloof in Jezus Christus en
het aanvaarden van de Bijbel als gezaghebbend Woord van God cruciaal.
9) Bij de inschrijving van nieuwe leerlingen is de identiteit van de school altijd
een belangrijk onderwerp van gesprek.
10) We richten het onderwijs zodanig in dat het Bijbels onderwijs een vaste plek
heeft op het rooster. Zowel het hanteren van een goede Bijbelvertaling als het
begrijpelijk maken van de Bijbelse boodschap zijn daarbij belangrijk.
11) We besteden aandacht aan de belangrijkste gebeurtenissen in de kerkgeschiedenis.
12) We vieren op school de christelijke feestdagen en versterken de onderlinge
gemeenschap in vieringen.
13) We bidden voor de school als bestuur, leerkrachten en ouders.
We helpen kinderen door hen te leren bidden.
14) We zingen psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.

Socialisatie
Om volwaardig te kunnen meedoen in de samenleving werken we met onze kinderen aan de in deel A
genoemde kernwaarden. Elke leerling is een waardevol schepsel van God dat mag leren tot zijn of
haar bestemming te komen waartoe de Schepper hen bedoeld heeft. Een eerste uitgangspunt hierbij
is dat elke leerling zich sociaal veilig en geliefd voelt binnen de school. Elke leerling is anders en
moet zichzelf kunnen zijn. We streven naar een klimaat waarin de leerling eigenaar is van zijn/haar
eigen leerproces en de ruimte krijgt om fouten te maken. We hechten waarde aan gezonde
gezagsverhoudingen, rust en structuur in de school. Het corrigeren van ongewenst gedrag is daar
een onderdeel van. Als een kind aangesproken wordt is dat altijd vanuit de intentie het kind
verder te helpen en te leren omgaan met de algemeen geldende regels op onze school. Kinderen
willen gezien worden. Daarom hebben kinderen een centrale plek in de school nodig.
We vinden het belangrijk dat:
 leerlingen en leerkracht elkaar begroeten bij binnenkomst
 leerlingen elkaar leren helpen met leerstof
 leerlingen hun eigen kwaliteiten en leervraag leren ontdekken (door spel)
 leerlingen kunnen aangeven hoe ze zich voelen
 leerlingen betrokken worden bij het opstellen van regels
 leerlingen elkaar corrigeren en samen conflicten leren oplossen
 leerlingen een actieve rol krijgen in de school
 leerlingen soms in het zonnetje (schijnwerper) worden gezet
Preventie is de beste manier om gedragsproblemen te voorkomen en/of daarmee om te gaan.
De basis van deze preventie is professioneel leerkrachtgedrag in een positief pedagogisch klimaat.
Dit positief pedagogisch klimaat is niet alleen goed voor de leerlingen, maar ook voor collega’s.
Het verbetert de beroepshouding. Leerkrachten investeren in een hechte, persoonlijke, professionele
relatie met de leerling. Ze zijn een rolmodel voor de leerling. Leerkrachten werken zoveel mogelijk
samen met ouders om mogelijke problemen aan te pakken. Om vorm te geven aan deze preventie
gebruiken we de 10 thema’s van KIVA, de door de school gekozen methode sociale veiligheid.
Die thema’s worden in de school zichtbaar gemaakt door middel van posters. Tijdens de gezamenlijke
maandvieringen worden deze thema’s besproken en vervolgens in de klas verder uitgewerkt.
Klasniveau
1e tot en met
3e leerjaar

Thema 1
Fijn met
jou erbij!

Thema 2
Zie wat ik
nu voel.

Thema 3
Onze klas: iedereen hoort erbij!

Thema 4
Anders
is leuk!

Thema 5
Geen gepest
in onze klas!

Klasniveau
4e tot en met
6e leerjaar

Wij kiezen
voor respect.

Onze klas:
een (h)echte
groep!

Goed in
contact: zo
doe je dat!

Mediawijs,
mediawijzer,
mediawijst!

Zo herken je
pestgedrag.

Thema 6
Pesten, daar doen
wij niet aan mee!
De pijn
van pesten.

Thema 7
We laten niemand
in de steek.

Thema 8
Hier zeg
ik stop!

De KiVa-code.

Pesten doe
je nooit
alleen!

Samen zeggen
we NEE tegen
pesten!

Wat kan ik
doen als ik
word gepest?

Thema 9

Thema 10
KiVa-feest
voor iedereen!
KiVa, dat
doen we
samen!
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Burgerschap

Methodes en kerndoelen

Kinderen groeien op in een pluriforme samenleving. We zien het als een taak van
de basisschool om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen.

Als basisschool leggen we een basis in het leven van 4- 12 jarige kinderen. Daarbij voldoen we
aan de kerndoelen. Het uiteindelijke doel is dat leerlingen die de Prins Mauritsschool verlaten
als volwaardige Nederlandse burgers aan de maatschappij kunnen deelnemen.

Onze doelen m.b.t. burgerschap zijn:
 Kinderen leren respectvol met elkaar om te gaan, ook met hen die een ander geloof, 		
andere geaardheid of andere levensovertuiging hebben.
 Kinderen weten dat ze deel zijn van een groter geheel, het gezin, de groep,
de stad, de geloofsgemeenschap. Autonomie en zelfontplooiing zijn goed,
maar worden begrensd door de behoeftes van de ander, de medemens, de naaste.
Discriminatie en andere uitingen van ongelijkwaardigheid worden bestreden.
 Kinderen leren zich dienstbaar en betrokken op te stellen vanuit naastenliefde.
Hier werken we aan door:
 Met kinderen na te denken over Gods bedoeling met de mens, Zijn wet en evangelie, 		
Zijn opofferende liefde, Bijbelse normen en waarden (Bijbelse geschiedenis)
 Kennis aan te reiken van verschillende culturen,
godsdiensten en levensovertuigingen (zaakvakken)
 Kennis aan te reiken m.b.t de staatsinrichting en de democratische
grondwaarden (Prinsjesdag, verkiezingstijd, 4 en 5 mei, leerlingenraad)
 Leren en oefenen van sociale vaardigheden (het dagelijks
groepsgebeuren, thema’s van KIVA - zie hierboven)
 Items uit de actualiteit te volgen en te bespreken (SchoolTV, Nieuwsbegrip)
 Lessen seksuele vorming te verzorgen (Wonderlijk gemaakt)
 Activiteiten buiten school te organiseren, zoals bezoek bejaarden, verstandelijk 		
gehandicapten, geldinzamelingsacties voor naaste in nood (Stichting Present)

Om aan de kerndoelen te voldoen, en een evenwichtige/verantwoorde opbouw en een
doorgaande leerlijn in ons onderwijs te realiseren, maken we gebruik van eigentijdse
methodes.
In bijlage A is aangegeven welke onderwijstijd de school hanteert, welke vakken gegeven
worden, welke methodes de school gebruikt en wanneer die (minimaal) vervangen worden.
Om te waarborgen dat de school eigentijdse methodes gebruikt is bepaald dat methodes niet
ouder zijn dan 8 jaar. De te kiezen methodes dienen vanzelfsprekend aan te sluiten bij onze
onderwijskundige visie. 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 om tot een keuze te komen.
We verwachten van onze leerkrachten (zeker van degenen met ervaring) dat ze geen “slaaf”
van de methode zijn, maar boven de lesstof staan en naar eigen inzicht, inspelend op de
behoefte van de leerlingen, meer of minder tijd nemen om onderwerpen te behandelen.

Burgerschap staat niet als apart uur op het rooster, maar burgerschapsthema’s
en onderwerpen komen in de reguliere lessen aan de orde.
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Zicht op onderwijskwaliteit
Kwalificatie en persoonsvorming

Hulpmiddelen/werkwijze om onderwijskwaliteit in beeld te krijgen

Het gaat in het Primair Onderwijs om basisvaardigheden. Daarmee is ons onderwijs anders
van karakter dan bijvoorbeeld in het Voortgezet Onderwijs. Kennis van Nederlandse taal, leren
lezen en rekenen zijn voor ons de belangrijkste basisvaardigheden.

We zien dat kwaliteitszorg verschillende aspecten heeft. Kwaliteitszorg is enerzijds:
in control blijven / aan de eisen voldoen, zorgvuldig meten en analyseren, heldere afspraken
maken. Kwaliteitszorg betreft anderzijds: ruimte geven om te ontwikkelen, te groeien,
terreinen te verkennen, bewust energie steken in zaken die weliswaar minder makkelijk
meetbaar zijn, maar wel degelijk merkbaar en daarom niet minder belangrijk.

We willen zelfstandigheid bij leerlingen stimuleren en het eigenaarschap van het eigen leerproces gaandeweg opbouwen. Tegelijk zien we dat veel kinderen ook gebaat zijn bij regie
vanuit de leerkracht.

Er is een belang van het collectief, de school en organisatie als geheel. De inspectie
en samenwerkingsverband Berseba verwachten terecht dat de Prins Mauritsschool aan
de basiskwaliteit voldoet, en bevragen/controleren daar ook op. Daarnaast hebben
bestuur en team ook eigen ambities die de strategische koers van de school bepalen.
De kwaliteit van het lesgeven staat of valt met de leerkracht die voor de klas staat.
Het is dus van belang dat leerkrachten aan de basisbekwaamheden (blijven) voldoen,
maar ook om talentontwikkeling te stimuleren en te sturen op flow en eigenaarschap.
In onderstaand quadrant zijn al deze aspecten schematisch weergegeven.

We gaan uit van een joods-christelijke wereldbeschouwing.
Die houdt onder andere in:
 Mensen, dus ook onze leerlingen, hebben een oorsprong en een bestemming.
God schiep ieder mens uniek, naar Zijn beeld, met het doel Hem en de
naaste lief te hebben als zichzelf. Een van de doelen van ons onderwijs is
kinderen bekend te maken met hun oorsprong en bestemming.
 De geschiedenis verloopt lineair. Het begon met de schepping, het loopt
uit op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In ons onderwijs leren we
kinderen het verleden en heden te duiden in dit perspectief.
 Goed en kwaad, waarheid en leugen zijn ten diepste geen relatieve begrippen,
maar absolute begrippen. We zien het als een taak van ons onderwijs leerlingen 		
wegwijs te maken in het leven, ook op geestelijk gebied.
 Waarden en normen spelen een belangrijke rol op onze school. Die normen
en waarden komen niet van binnen uit de mens, maar bij God vandaan,
via bijzondere openbaring in de schepping, het geweten en in de Bijbel.
We geloven daarom dat de school o.a. de taak heeft het joods-christelijke
waardenpatroon over te dragen op de nieuwe generatie.

Collectief
Basiskwaliteit (inspectie)

Control

STRATEGIE (eigen ambities)
				
Input ouders/personeel
Input leerlingen/leerlingenraad benutten
Analyse tussen- en eindopbrengsten
Delen ideeën bouwvergadering
Heldere verdeling rollen/managementDoorgaande leerlijn voorschool
statuut
21 eeuwse vaardigheden aanleren
Schoolondersteuningsprofiel
Executieve functies ontwikkelen
Managementrapportages en jaarverslag
Samenwerking andere reformatorische
Toetskalender / toetsbeleid
scholen
Afstemming VO advies
NRO Rapportage schoolverlaters/contact VO
Input inspectie/visitatie
Versterken communicatielijnen SRO/directie/MR

Basisbekwaamheid

Ontwikkelen

Talent

Lesobservaties kijkwijzer		
Functionerings/voortgang/beoordelingsgesprekken
Taakbeleid
Afsprakenboek

POP/scholing op individuele wensen
Elkaar feedback geven op lessen
Flitsbezoeken/tips en tops
Vakspecialisme/uitwisseling
Dialoog/inspiratie op studiedagen

Individuele medewerker
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Om op de hoogte te blijven hoe door team, directie/ib, ouders en leerlingen naar de
kwaliteit van de school gekeken wordt, zoeken we voortdurend naar de input
van belanghebbenden. O.a. nemen we onderstaande vragenlijsten af (via het systeem
“Werken met Kwaliteit”, gekoppeld aan ParnaSsys):
Basiskwaliteit didactisch/pedagogisch handelen (verplicht, team):		
Basiskwaliteit ondersteuning (directie, intern begeleiders, verplicht) 		
Sociale veiligheid (team, ouders, leerlingen - via vragenlijst KIVA,verplicht)
Tevredenheid (team, ouders, leerlingen) 				

1
1
2
1

x
x
x
x

in 2 jaar
in 2 jaar
per jaar
in 3 jaar

Validiteit en betrouwbaarheid van de instrumenten
We gebruiken genormeerde toetsen, zodat we de vorderingen van een leerling kunnen
spiegelen aan de gemiddelde Nederlandse leerling. Als kinderen voor het eerst naar school
gaan zijn ze niet allemaal gelijk. We zijn dus terughoudend om al heel vroeg van achterstand te spreken. We letten vooral op groei in vaardigheid, niet op de “kale” scores bij de
eindopbrengsten.

Zicht op merkbare en meetbare opbrengsten
Naast het afnemen van vragenlijsten organiseren we visitaties / audits samen met andere
reformatorische scholen in de regio en samenwerkingsverband Berseba. Minimaal eens
in de 4 jaar bezoekt de inspectie de school en brengt zij rapport uit van haar bevindingen.
Tenslotte leveren ook leerlingen zelf een bijdrage via de leerlingenraad.
De opbrengst van al deze input wordt teruggekoppeld naar de betrokkenen, er wordt
verslag van gedaan in de managementrapportages, waarna ze worden besproken in
de team-, MR- en bestuursvergaderingen. De opbrengst vormt input voor de jaarplannen
en andere beleidsplannen.

Binnen de groep wordt gewerkt op drie instructieniveaus; zorg-, basis- en plusniveau.
Leerlingen die meer begeleiding en uitleg nodig hebben, zitten in het zorgniveau.
Leerlingen die minder instructie nodig hebben zitten in het plusniveau. Leerlingen die
met de reguliere instructie meedoen, vallen onder de basisinstructie. Dit betekent
dat iedere leerling begeleiding krijgt, maar dat de instructie, de uitleg en/of het aanbod
kan verschillen. Hierdoor is de begeleiding voor alle leerlingen passend.
De extra ondersteuning geven we aan leerlingen die dit nodig hebben, die met een
eigen leerlijn werken of een arrangement hebben. De (extra) ondersteuning wordt in
beginsel in de groep door de leraar zelf verzorgd. In overleg met de intern begeleiders
kan een remedial teacher, onderwijsassistent of specialist hoogbegaafdheid ingeschakeld
worden. Afhankelijk van het overleg wordt de ondersteuning binnen of buiten de groep gegeven.
De leerkracht signaleert in de klas en plaatst de leerling in het best passende instructieniveau. Dit signaleren gebeurt door te kijken naar de methodetoetsen, CITO toetsen en
door observatie van de leerling. Deze instructieniveaus worden ieder half jaar geëvalueerd
naar aanleiding van de Cito- en methodetoetsen, maar de leerkracht kan hier ook tussentijds veranderingen in aanbrengen mocht dit nodig zijn. Wanneer er zorgen zijn zal de
leerkracht deze bespreken met de ouders en zo nodig met de intern begeleider.
Ook is er de mogelijkheid om externe expertise in te schakelen. Dit kan in de vorm van
de orthopedagoog, ambulante begeleiding en/of advies/ondersteuning vanuit andere
organisaties.
Op school wordt gericht gewerkt aan het voorkomen en wegwerken van taalachterstand
door inzet van onderwijsassistenten en gebruik te maken van het NT2 materiaal
“Zien is Snappen”.
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Werken aan onderwijskwaliteit
Didactisch/pedagogisch handelen medewerkers

Leiderschapstijlen

Om tot leren te komen is volgens ons nodig:
 Kennis opdoen door heldere instructie, oefening en herhaling:
een doordacht curriculum.
 Vanuit de “kapstokken” van aangereikte kennis gelegenheid hebben de kennis te 		
construeren, verbindingen te leggen, transfer te zoeken tussen verschillende vakken, 		
vaardigheden aangeleerd krijgen om dit te doen.
 Sociale interactie met medeleerlingen om samen kennis op te doen
 Betekenisvolle lessen waar de nieuwsgierigheid door geprikkeld
en vastgehouden wordt.
 Een uitdagende en tot leren prikkelende omgeving.

Leerkrachten op de Prins Mauritsschool krijgen veel invloed op de onderwijskundige koers die
de school vaart. Gezamenlijke visievorming op dit punt vindt vooral plaats op de studiedagen:
 In gezamenlijk overleg met het hele team wordt de onderwijskundige visie gevormd 		
en schoolbrede afspraken geformuleerd, die verwerkt worden in het afsprakenboek.
 Vanuit het team kunnen onderwerpen voor studiedagen aangedragen worden,
en/of inspirerende sprekers voorgedragen worden.
 De speerpunten voor het schoolplan en jaarplan worden samen bepaald op studiedagen,
bijvoorbeeld de inzet ICT met het oog op toekomstgericht onderwijs op voorstel/initiatief
werkgroep.

In ons onderwijs zetten we:
 Het kind centraal; want ieder kind is uniek en anders. We proberen dus optimaal 		
rekening te houden met de gaven en capaciteiten van elk kind. We benadrukken
wat het kind kan, en meten vooral de vaardigheidsgroei per kind. Het gaat in ons 		
onderwijs om het hele kind: hoofd, hart en handen.
 De leraar centraal; want daarmee staat of valt de kwaliteit van het onderwijs.
Het is de leerkracht die kennis overdraagt, instructie geeft, voorwaarden tot
samenwerkend en zelfontdekkend leren schept, maar vooral vanuit bevlogenheid 		
leerlingen “warm” maakt voor het vak.
 De leerstof centraal; want we zijn ervan overtuigd dat op de basisschool kennis en 		
vaardigheden aangeleerd moeten worden die kinderen nodig hebben om in de 		
maatschappij te functioneren. Daarnaast geloven we dat de school iets over te
dragen heeft aan de nieuwe generatie, namelijk op geestelijk gebied de algemene 		
en bijzondere openbaring van God, op het gebied van kennis en cultuur hetgeen
in onze maatschappij door de eeuwen heen is ontdekt en opgebouwd.
De voornaamste taak van de school is vorming van leerlingen.

Naast studiedagen worden de te gebruiken lesmethodes gekozen door het team.
Een werkgroep van teamleden verdiept zich in de methodes die op de markt zijn en de recente
onderwijskundige inzichten waar die op gebaseerd zijn. We trekken een lange periode uit
waarin verschillende methodes uitgeprobeerd kunnen worden.
Het hele team wordt steeds betrokken bij de uiteindelijke keuze voor een methode.
Leerkrachten kunnen te allen tijde agendapunten aandragen bij de directie (voor een teamvergadering) of bouwcoördinator (voor een bouwvergadering).
In de eigen groep hebben leerkrachten ruimte voor persoonlijke accenten, zolang dit binnen
de (jaar)plannen en de teambreed gemaakte afspraken blijft.
Er is een personeelshandboek waarin het taakbeleid, functiebouwwerk, de afspraken over
professionalisering en werkverdeling, arbo-verzuimbeleid, regels m.b.t. benoeming en ontslag
en regelingen voor het personeel beschreven staan. Daarnaast is een praktisch afsprakenboek
voor het personeel gemaakt, met allerlei detail afspraken over gebruik methodes, afname
toetsen etc.

De rol van de leerkracht bestaat uit:
 Liefhebben van kinderen, vanuit bevlogenheid, vakkundigheid en liefde voor de 		
vakken leerlingen inspireren, overdragen van kennis, heldere instructie geven
met voldoende herhaling en uitdaging, observeren, interpreteren, sturen en coachen, 		
voorbeeldgedrag vertonen en positief stimuleren van gewenst gedrag.
 Aanleren van vaardigheden zoals: concentreren, ontwikkelen voorstellingsvermogen, 		
motivatie, planmatig werken, reflecteren, communiceren, samenwerken,
kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken, zelfbeheersing,
doorzettingsvermogen, discipline, informatiegeletterdheid, respect (voor gezag,
ouderen en de ander).
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Bestuurlijk handelen

Evaluatiemomenten

De Prins Mauritsschool staat onder de Stichting Reformatorisch Onderwijs: een op hoofdlijnen
functionerend bestuur, d.w.z. dat de SRO de kaders stelt en de brede doelstellingen bepaalt,
en dat de Prins Mauritsschool de gelegenheid heeft om te bepalen op welke wijze (binnen de
gestelde kaders) deze doelen gaan halen, en welke subdoelstellingen er worden geformuleerd.

De leerresultaten van de leerlingen worden door de leerkrachten ingevoerd in het leerlingvolgsysteem. Deze resultaten worden op 3 niveaus besproken:

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie.
De SRO streeft ernaar dat leerkrachten zoveel mogelijk eigenaar zijn van hun eigen vak,
binnen de kaders die de overheid stelt en de kaders van het strategisch beleid/schoolbeleid.

Inzet formatie en middelen
We hechten aan het leerstofjaarklassensysteem vanwege de structuur, rust en het overzicht
dat dit biedt. Tegelijk houden we er rekening mee dat een leerroute voor elk kind verschillend
kan zijn.
Naast de beschikbare formatie (vastgelegd in het meerjaren formatiebeleidsplan en begroting)
hanteren we ook als kader dat niet meer dan 2 leerkrachten per groep de klassen bezetten.
Leerkrachten zijn van invloed op de klassenbezetting. In maart krijgt ieder gelegenheid
een wensenformulier in te vullen. De directie maakt uitgaande van al deze wensen een
concept klassenbezetting en gaat indien nodig individuele gesprekken aan. Het definitieve
voorstel krijgt instemming van bestuur en MR. Bouwcoördinatoren en intern begeleiders
verdelen de leerlingen over de groepen, waarbij rekening gehouden wordt met zorgzwaarte,
klassengrootte, verdeling jongens/meisjes etc.

We kijken bij de analyse van leerresultaten vooral naar de leerwinst; die zegt namelijk het
meeste over de kwaliteit/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.
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 de bovenbouw zal in de toekomst vaker digitaal getoetst worden.
Anderzijds willen we in de onderbouw af van de gekopieerde toetsen en boekjes in kleur
gebruiken.
Het schoolbeleid / de stand van zaken m.b.t. het jaarplan, wordt 6 a 7 keer per jaar
besproken in een MT (directie / bouwcoördinatoren / intern begeleiders). Ook staat op elke
MR- en bestuursvergadering een van de beleidsambities op de agenda.
De kijkwijzers (zie bijlage C) die gebruikt worden voor lesobservaties en flitsbezoeken zijn
gerelateerd aan de eigen ambities en basiskwaliteitseisen. De gesprekkencyclus is er op
gericht zowel de basisbekwaamheid op peil te houden, als de talentontwikkeling te bevorderen.
Er is een kwaliteitskalender (zie bijlage D) waarin alle evaluatiemomenten en documenten
overzichtelijk geplaatst zijn.

Niveau

Frequentie

Betrokkenen

Gevolg/verslag

Leerlingniveau

3 x per jaar, na toetsronde of tussendoor
als nodig. Elke 4 a 5 na afronding
van een hoofdstuk uit de methodes.

Leerkracht/intern begeleider.

Groepsplannen, individuele handelingsplannen

Groepsniveau

3x per jaar, na toetsronde

Leerkracht/intern begeleider.

Trendanalyses per groep verslag in Maraps.

Schoolniveau

2 x per jaar, na M en E toetsronde

Directie/bestuur.

Totaaloverzicht scores hoofdvakgebieden
per leerjaarverslag in Marap.
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Samenwerking ouders/partners

Onderwerpen en frequentie

Vanuit een houding van respect naar elkaar hechten wij aan eerlijkheid, openheid en
vertrouwen. Wij betrekken de ouders bij de ontwikkeling van hun kind en bij deactiviteiten
die de school organiseert. De interactie tussen identiteit, schoolklimaat en kwaliteit van
onderwijs resulteert in bijzonder goed onderwijs op de Prins Mauritsschool, zodat elk kind
zich optimaal kan ontwikkelen.
Naast ouders werkt de Prins Mauritsschool nauw samen met de gemeente Delft, samenwerkingsverband Berseba, stichting Bambino (kinderopvang), stichting De Kleine Prins
(kinderopvang), stichting Present (in het kader van burgerschapsvorming), Delft voor elkaar
(buursportcoaches), leerplicht Delft, GGZ Delft etc.

De managementrapportages verschijnen 4x per jaar, per kwartaal. Vanuit het administratiekantoor worden de kwartaalcijfers aangeleverd, en geeft de penningmeester een toelichting op
zijn analyse van deze cijfers. Vanuit de directie wordt in deze rapportages inhoudelijk verslag
gedaan aan bestuur en MR over de stand van zaken m.b.t. het schoolplan (de rapportages
hebben dezelfde hoofdstukindeling).
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.

Verantwoording
Communicatie
Drie keer per jaar bespreekt iedere groepsleerkracht de leerlingen met de intern begeleider.
De resultaten en het welbevinden van de kinderen wordt besproken en wanneer
er extra hulp/ ondersteuning nodig is, wordt dit in gang gezet. De resultaten van de
toetsen (op groeps- en schoolniveau) worden ieder jaar met het team besproken.
De leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. Hierin is de ontwikkeling
binnen de leerlijnen zichtbaar (groep 1/2) en vanaf groep 3 worden de verschillende
vakgebieden beoordeeld met een cijfer of letter. Verder worden vanaf eind groep 2 de
grafieken van de CITO toetsen toegevoegd. Tijdens de 10-minutengesprekken kunnen
ouders en leerkrachten informatie en mogelijke zorgen over de ontwikkeling delen. Ouders
hoeven niet te wachten op een 10-minutengesprek. Wanneer zij over hun kind
willen praten, kunnen zij altijd een afspraak maken. Bij de start van het schooljaar vinden
“omgekeerde oudergesprekken” plaats waarin de ouders vooral informatie geven
over hun kind aan de leerkracht, en wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken.
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BIJLAGE A OVERZICHT METHODES EN ONDERWIJSTIJD
Vakgebied

Methode

Jaar aanschaf

Vervangen vanaf

Godsdienst

Hoor het Woord

2018 - 2019

2026 - 2027

Taal

Staal

2016 - 2017

2024 - 2025

Technisch lezen

Lijn 3

2014

2022 - 2023

Rekenen

Wereld in getallen

2014

2022 - 2023

Schrijven

Klinkers

2016

2024 - 2025

Aardrijkskunde

Blink

2019 - 2020

2027 - 2028

Geschiedenis

Wijzer door de tijd

2012

2020 - 2021

Biologie/natuurkunde/techniek

Naut

2017 - 2018

2025 - 2026

groep 3 en 4

School op safe

2010 - 2011

-

groep 5 t/m 8

Verkeer

Jeugdverkeerskrant

2019 - 2020 digitaal

-

Handvaardigheid/tekenen

Uit de kunst

2007

-

Seksuele vorming

Wonderlijk gemaakt

2010

-

Sociaal emotionele
ontwikkeling- anti pesten

Kiva

2019 - 2020

2027 - 2028

Engels

Take it easy

2013

2021

Totaal overzicht lesuren 2019 - 2020
Schooljaar

Groep 8

Groep 7

Groep 6

2012/2013

gr 1

2013/2014

gr 2

876,15

gr 1

876,15

2014/2015

gr 3

925,00

gr 2

872,15

gr 1

Groep 5

Groep 4

Groep 3

Groep 2

Groep 1

875,25

872,15

2015/2016

gr 4

915,75

gr 3

915,75

gr 2

874,25

gr 1

874,25

2016/2017

gr 5

969,25

gr 4

906,25

gr 3

906,25

gr 2

862,75

gr 1

862,75

2017/2018

gr 6

1000,50

gr 5

1000,50

gr 4

926,50

gr 3

926,50

gr 2

889,25

gr 1

Norm:

2018/2019

gr 7

993,25

gr 6

993,25

gr 5

993,25

gr 4

993,25

gr 3

921,25

gr 2

881,75

gr 1

881,75

vrij: 240

2019/2020

gr 8

971,25

gr 7

971,25

gr 6

971,25

gr 5

971,25

gr 4

971,25

gr 3

908,25

gr 2

862,75

3520

Totaal
onderbouw

3760

Totaal
bovenbouw

7520

Totaal

3592,15
3934,25
7526,40

3570,30
2965,00
6535,30

3579,15
1964,50
5543,65

4628,00
971,25
5599,25

3644,50
n.v.t.
971,25

889,25

2679,25
n.v.t.
2679,25

1744,50
n.v.t.
1744,50

gr 1

881,75
862,75

n.v.t.
862,75
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BIJLAGE B BASISKWALITEIT
Hieronder is bij de items uit het toezichtskader van de onderwijsinspectie aangegeven
waar onze organisatie hierover iets beschreven heeft, en met een kleur aangegeven wat
de status van deze items is.

Reeds op orde

Het onderwijs gaat ervan uit dat leerlingen opgroeien in een
pluriforme samenleving. Daarom is het onderwijs gericht op het bevorderen
van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en
kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.
Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

Lesmap stichting Present
Rapport visitatie 2019

OR 2 Sociale en
maatschappelijke
competenties

OP 1 Aanbod 1

De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod
dat ook de referentieniveaus taal en rekenen omvat en dat aansluit bij
het (beoogde) niveau van alle leerlingen.

OP 1 Aanbod 3

Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst
van de school, wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend
zijn voor de leerlingenpopulatie en bereidt hen voor op het aanbod bij
de start van het vervolgonderwijs. Daar tussenin verdelen de leraren de
leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen.

Klassenmappen, verslagen
groepsbesprekingen
Intern begeleiders

OP 1 Aanbod 4

De school legt de doelen voor het onderwijs en de opbouw van het aanbod
vast in het schoolplan.

Schoolplan deel A,
bijlage I

Momenteel in ontwikkeling

Identiteit

OP 1 Aanbod 2

Onderwijskwaliteit

De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het
niveau dat ten minste in overeenstemming is met de gestelde doelen.

OP 3 Dictatisch
handelen 1

KIVA

OP 3 Dictatisch
handelen 1
SK 1 Veiligheid 1

De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de
leerlingen in en om de school gedurende de schooldag. Dit blijkt onder
andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden van leerlingen.
De school monitort dit ten minste jaarlijks.

OP 2 Zicht op
ontwikkeling 1
Veiligheidsplan

SK 1 Veiligheid 3

De school heeft een persoon als aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor
coördinatie van het beleid tegen pesten. Schoolleiding en leraren voorkomen
pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op.

Anti pest coördinator
Anti pest methode (KIVA)

SK 1 Veiligheid 4

De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden
van de democratische rechtsstaat.

SK 2 Pedagogisch
klimaat

De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat.

De leraren creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en
betrokken zijn. Met geschikte opdrachten en heldere uitleg structureert de
leraar het onderwijsaanbod zo dat de leerling het zich eigen kan maken.

Toetsplan
Handleidingen methodes
Rapport visitatie 2019
Zelfevaluatie
basiskwaliteit
Rapport visitatie 2019

Leerlingmonitor KIVA

De school heeft een veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een ander
document), gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren
van incidenten. Als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven,
treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren.

SK 1 Veiligheid 2

De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die
zij over leerlingen hebben. De leraren zorgen ervoor dat het niveau van hun
lessen past bij het beoogde eindniveau van leerlingen. De aangeboden leerstof
§is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen alsook binnen één les.

Handleidingen methodes

OP 2 Zicht op
ontwikkeling 2
OP 2 Zicht op
ontwikkeling 3
OP 2 Zicht op

Visitatierapport 2019

ontwikkeling 4

De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en
onderwijsvolgsysteem systematisch informatie over de kennis en vaardigheden
van haar leerlingen.
Voor de kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit met betrouwbare
en valide toetsen die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus.
Leraren vergelijken deze informatie met de verwachte ontwikkeling.
Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op
de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen.
Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren analyseert de school waar
de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn.
Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden
bij leerlingen te verhelpen.

ParnaSsys

ParnaSsys
Toetskalender
Maraps, verslagen
groepsbesprekingen
intern begeleiders
Groepsbesprekingen
IB/leerkracht,
Groepsplannen
en handelingsplannen
ParnaSsys
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OP 3: Didactisch
handelen 3
OP 4 Extra
ondersteuning 1

OP 4 Extra
ondersteuning 2

OP 4 Extra
ondersteuning 3

OP 6
Samenwerking 3

KA 1
Kwaliteitszorg 1
KA 1
Kwaliteitszorg 2
KA 1
Kwaliteitszorg 3
KA 2
Kwaliteitscultuur 1

De leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding, opdrachten
en onderwijstijd af op de behoeften van groepen en individuele
leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning als op uitdaging
gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen.

Groepsplannen en
handelingsplannen
ParnaSsys

KA 3

Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een
ander niveau dan de leeftijdsgroep, biedt de school een passend onderwijsaanbod,
ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van de
desbetreffende leerlingen. Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding
zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling.

HB beleidsplan
Groepsplannen en
handelingsplannen
ParnaSsys

KA 3

verwijzings- en
deelnamepercentages
vanuit het SWV
Maraps

OP 6

De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft
en stelt de interventies zo nodig bij.

Schoolondersteuningsprofiel
2019-2023

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school samen
met het samenwerkingsverband en, indien nodig, met partners in de zorg.

Notulen bijeenkomsten
Berseba.

Het bestuur en de scholen hebben zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn
toetsbare doelen geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd of deze doelen
worden gehaald. De oorzaken van eventueel tekortschietende onderwijskwaliteit
zijn geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd.

Verantwoording
dialoog 2

Samenwerking 1

Schoolplan
Managementstatuut
Directiestatuut

Het bestuur handelt volgens de code goed bestuur en legt uit wanneer het
daarvan afwijkt. Deze handelwijze leidt tot een integere en transparante
organisatiecultuur. Iedere betrokkene werkt vanuit zijn eigen rol aan de
verbetering van de onderwijskwaliteit.

Managementstatuut

Het bestuur en de scholen brengen minimaal jaarlijks verslag uit over hun
doelen en de resultaten die zij behalen. Zij doen dit op toegankelijke wijze.
Het bestuur verantwoordt zich aan de intern toezichthouder. Het bestuur
en de scholen verantwoorden zich aan de overheid en belanghebbenden.
De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen en voorgaande
scholen door informatie over leerlingen in achterstandssituaties uit
te wisselen en het onderwijs in een doorgaande leerlijn te realiseren.

Maraps
Bestuursverslag
en jaarrekening
per kalenderjaar

Overdrachtsformulieren
voorschoolse organisaties

Notulen lokabel

OP 8 Toetsing 1

Alle leerlingen (behoudens wettelijke uitzonderingen) in leerjaar 8
maken een eindtoets.

CITO eindtoets,
marap Q3

OP 8 Toetsing 2

Tijdens de schoolperiode maken de leerlingen toetsen van het
leerlingvolgsysteem, waarmee in elk geval de kennis en vaardigheden
op het terrein van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde worden
gemeten. De leraren nemen de toetsen af conform de voorschriften.

Afsprakenboek
Toetskalender
ParnaSsys

OP 8 Toetsing 4

Alle leerlingen krijgen een advies voor het vervolgonderwijs.
De school hanteert hierbij een zorgvuldige procedure.

OR 1 Resultaten

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van
de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.
Dit betekent dat de eindresultaten op de kernvakken Nederlandse
taal en rekenen/wiskunde voldoen aan de gestelde norm.

Maraps

De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is
bekend en voldoet tenminste aan de verwachtingen van de school.

NRO rapportage
schoolverlaters

Schoolplan

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en scholen maakt
een functionerend stelsel van kwaliteitszorg mogelijk.

MR reglement

De school voert afspraken uit de Lokale Educatieve Agenda en ten aanzien
van vroegschoolse educatie uit.

Samenwerking 4

Schoolplan, maraps

Het bestuur en de school hebben tegenspraak georganiseerd. Dit gebeurt in ieder
geval door de ouders en het personeel te betrekken bij beleids- en besluitvorming.

dialoog 1

OP 6

De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder
extra ondersteuning verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden
in aanvulling op het door het samenwerkingsverband omschreven niveau van
basisondersteuning. Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig
hebben, legt de school in het ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs
wordt afgestemd op de behoefte van de leerling.

Het bestuur zorgt voor een stelsel van kwaliteitszorg op de scholen.
Dit stelsel staat uitgewerkt in het schoolplan van de school.
Vanuit dit stelsel bewaakt en bevordert het bestuur de kwaliteit
van het onderwijsleerproces en de leerresultaten.

Verantwoording

OR 3
Vervolgsucces

formulieren (pre) advies,
schoolgids

Reeds op orde
Momenteel in ontwikkeling
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Personeel

KA
Kwaliteitscultuur 2
KA
Kwaliteitscultuur 3

Het bestuur zorgt voor bekwaam en bevoegd personeel op alle scholen
en maakt het mogelijk dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt.

Personeelshandboek

De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende
verbetering van hun professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening
met de gestelde bekwaamheidseisen en beroepsprofielen en behaalde
resultaten bij leerlingen. Leraren krijgen daartoe voldoende gelegenheid.
De wijze waarop ze dit doen, staat helder beschreven in het schoolplan.

Personeelshandboek en
professionaliseringsplan
per schooljaar

Contacten met stakeholders

OP
Samenwerking 2
OP 8 Toetsing 3

Aan het einde van de schoolperiode en bij tussentijds vertrek van leerlingen
informeert ze de ouders en de vervolgschool over de ontwikkeling van de leerlingen.

Ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van de leerlingen.

(pre) advies formulieren

verslagen 10
minutengesprekken

Bedrijfsvoering

FB 1 Continuiteit

Voor continuïteit is het van belang dat het bestuur inzicht heeft in de financiële
uitgangspositie en de ontwikkelingen in de komende drie jaar, en daar
beleid op uitzet. In de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag geeft het
bestuur inzicht in deze ontwikkelingen en de daaraan verbonden financiële
gevolgen. Het bestuur bespreekt het voorgaande regelmatig met de intern
toezichthouder en medezeggenschap, treft zo nodig corrigerende
maatregelen en verantwoordt zich over het geheel in de jaarverslaggeving.

Jaarverslag

FB 2 Doelmatigheid

De doelmatige besteding van de onderwijsbekostiging is
onderwerp van gesprek met de intern toezichthouder.
Hierover vindt verantwoording in het jaarverslag plaats.

Jaarverslag

Het bestuur beschikt over de vereiste deskundigheid en handelt integer
en transparant. Het legt verantwoording af over de verwerving en
besteding, hetgeen vooral beoordeeld wordt door een accountant die
wordt aangesteld door het intern toezicht. Deze accountant opereert
volgens de beroepsmaatstaven van de NBA6 en speciaal volgens het
Onderwijsaccountantsprotocol dat door de inspectie is opgesteld.

Jaarverslag

FB 3
Rechtmatigheid

Reeds op orde
Momenteel in ontwikkeling
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BIJLAGE C ANALYSEFORMULIEREN KWALITEITSZORG
Analyse niet cognitieve opbrengsten

Analyse cognitieve opbrengsten M6
Schooljaar:

Groep:		
Technisch lezen

Vorige
meetmoment
Huidig
meetmoment
Norm
Opvallende trends
Toelichting
leerkracht

Schooljaar:

Leerkracht(en):
Spelling

Begrijpend lezen

Rekenen

Gem vaardsc
% I II
% IV V

Gem vaardsc
% I II
% IV V

Gem vaardsc
% I II
% IV V

Gem vaardsc
% I II
% IV V

Gem vaardsc
leerwinst
% I II
% IV V

Gem vaardsc
leerwinst
% I II
% IV V

Gem vaardsc
leerwinst
% I II
% IV V

Gem vaardsc
leerwinst
% I II
% IV V

Land gem. vaard. 317
Te behalen leerw. 6

Land gem. vaard. 174
Te behalen leerw. 20

Land gem. vaard. 227
Te behalen leerw. 13

Land gem. vaard.
Te behalen leerw.

76
8

Groep:		

Leerkracht(en):

Godsdienstige vorming
- Welke inspirerende geloofsgesprekken waren er?
- Zijn er evt. voorbeelden van geloofsgroei?
Sociaal emotionele vorming
- Welke conclusies trek je uit de KIVA monitor die
in je groep is afgenomen?
Samenwerken/communiceren
- Welke vaardigheden zijn geleerd?
- Maakten de leerlingen kennis met cooperatieve
werkvormen? Werken?
- Beschrikken ze over vaardigheden informatie uit
te wisselen (argumenteren, presenteren,
luisteren en samenvatten)?
Talentontwikkeling
- Zijn de HB leerlingen in je groep vooruitgegaan?
- Welke interviews uit het HB beleidsplan zijn ingezet
(hogere denkorde vragen/extra materialen)?
Digitale geletterdheid
-

Kunnen de leerlingen overweg met chromebooks?
Welke ICT vaardigheden zijn geoefend?
In welke mate zijn de leerlingen mediawijs?
Zijn de typdiploma’s gehaald?

Burgerschapsvorming/seksuele vorming
-

Kunnen de leerlingen overweg met chromebooks?
Welke ICT vaardigheden zijn geoefend?
In welke mate zijn de leerlingen mediawijs?
Zijn de typdiploma’s gehaald?

Culturele/kunstzinnige vorming
- Welke vaardigheden zijn aangeleerd op het gebied van
tekenen, handvaardigheid, muziek en expressie?
- Zijn er musea bezocht? Welke?
Technische/creatieve vorming
- Welke vaardigheden zijn aangeleerd? (praktische lessen
Naut, science centre, techniektorens)
- Kwam probleemoplossend vermogen aan bod?
- Welke leerlingen doen mee in de klusklas?
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BIJLAGE D KWALITEITSBELEID
Kwaliteitskalender
september

oktober

Opstellen
groepsplannen

Marap 3e
kwartaal

Marap 2e
kwartaal

Groeps
bespreking

Monitor:
Onderwijs
kwaliteit

november
Sociaal
emotionele
veiligheid
leerlingen

december
Zelfevaluatie
basisonder
steuning

Monitor:
contacten met
stakeholders

januari

februari

Marap 4e
kwartaal

Function.
gesprekken

Evaluatie groeps
plannen

Zelfevaluatie
basiskwaliteit
(1x p 2 jaar)

Monitor:
Bedrijfsvoering

Begroting

Analyse M
toetsronde
Groepsbesprekingen
Bestuursverslag/
jaarverslag

maart

april

mei

juni

Marap 1e
kwartaal

Evaluatie
jaarplan

Update integraal
Schoolplan

Tevredenheid
personeel
(1x p 4 jaar)

Monitor:
Onderwijskundig/Passend
onderwijs
Burgerschap

Evaluatie
groepsplannen

Schoolondersteuningsprofiel
(1x p 4 jaar)

Monitor:
Identiteit
Veiligheid

Jaarplanning

Personeelshandboek

Tevredenheid
ouders
(1 x p 4 jaar)

Wensbriefjes
formatie

Formatie nieuwe
schooljaar

Monitor:
Personeel

juli
Analyse
eindtoets

augustus
-

Analyse E
toetsronde
Groepsbesprekingen
Groepsoverdracht/
evaluaties
groepsplannen
Schoolgids
Jaartaken

28

Bijzonder goed onderwijs!

Prins Mauritsschool

BIJLAGE E STREEFDOELEN EN REFERENTIENIVEAUS
De weging van de Prins Mauritsschool, zoals berekend door het Centraal Bureau
voor Statistiek, is 27,3. Hieronder is vermeld hoeveel procent van de leerlingen in
groep 8 voor lezen, taalverzorging en rekenen op referentieniveau 2F/1S of hoger
scoorden, afgezet tegen de percentages uitstroom naar TL/HAVO. Ook zijn van de
laatste 3 jaren de eindtoetsscores vermeld, afgezet tegen de ondergrens.

Lezen 2F

2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019

83%
73%
89%

We kunnen concluderen dat in de afgelopen drie schooljaren de ondergrens bij de eindtoets ruim
gehaald is.
Op grond van de behaalde onderwijsresultaten in de afgelopen drie jaren, afgezet tegen de
gemiddelden van scholen met vergelijkbare weging, hebben we onszelf streefdoelen gesteld.
Hieronder in schema:

Taalverzorging
2F

Rekenen
1S/2F

Uitstroom >
TL/Havo

Gem score
eindtoets

Ondergrens

69%

60%

79%

539,2

533,5

67%
79%

51%
64%

66%
75%

536,5
540,2

533,9
534

Taalverzorging

Lezen
2F

1F

<1F

2F

Rekenen

1F

<1F

2F

1F

<1F

2016 - 2017

83%

17%

0%

69%

31%

0%

60%

38%

2%

2017 - 2018

73%

27%

0%

67%

29%

4%

51%

36%

6%

2018 - 2019

89%

11%

0%

79%

19%

2%

64%

33%

4%

Gemiddeld
over 3 jaren

83%

82%

18%

72%

26%

2%

58%

36%

4%

Gemiddelde
van scholen
met
vergelijkbare weging

62,8%

-

3,3%

62,8%

-

3,3%

62,8%

-

3,3%

Eigen
streefnorm

82%

18%

0%

70%

30%

0%

64%

36%

0%

Bij het bepalen van de eigen streefnorm is meegewogen:
 We streven er naar dat geen enkele leerling onder niveau 1F scoort, en dat de percentages ruim
boven de signaleringswaarde blijven (2F: 62,8, <1F: 15 %)
 Het leesniveau en taalverzorging ligt in de afgelopen jaren hoger dan die op scholen van
vergelijkbare weging, dat willen we vasthouden.
We verwachten dat dit lukt met de nieuwe methode Staal.
 Het niveau voor rekenen lag in de afgelopen jaren iets lager dan die op scholen met vergelijkbare
weging. 64 % bleek haalbaar in 2018-2019, daar leggen we de lat.
Hierbij aangetekend: deze streefnorm is voor de langere termijn bepaald.
We voorzien in 2019-2020 lagere opbrengsten (gezien de opbrengsten tot nu toe in deze lichting).
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