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Voorwoord 
 
OBS De Kring is één van de scholen van de stichting Spaarnesant voor Openbaar Onderwijs in Haarlem die 
streeft naar diversiteit en duurzaamheid in kwaliteit en uitstraling. Dit streven vertaalt zich ook in de 
scholen waarbij iedere school vrij is om in contact met zijn omgeving een passende visie te ontwikkelen.  
 
OBS De Kring is een basisschool in het centrum van Haarlem, dicht bij het Spaarne. Op onze school gaat 
leren hand in hand met een actieve, onderzoekende en nieuwsgierige houding en met de groei van 
zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. 
Het is onze missie om kinderen een omgeving te bieden waar zij geprikkeld worden om zich te ontwikkelen 
tot unieke mensen met oog voor anderen en ruimte voor ieders talenten. 
Samenwerking met ouders vinden wij belangrijk. Wij hechten waarde aan hun inbreng en een goed contact 
met ouders is voor ons vanzelfsprekend. Zo maken we samen van de school een plek waar leren een 
uitdaging is voor iedereen. 
 
Samen met het team hebben we een aantal specifieke doelen en ambities geformuleerd waarop we ons de 
komende jaren richten. In de jaarplannen zullen deze specifieker worden ingevuld. 
Bronnen: studiedagen schoolplan, koersplan, koers in 2018-2019, focusgroep en Koersboekje juli 2019).  
 
Proces: 
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Inleiding Spaarnesant 

De opzet van de schoolplannen 

De scholen die samenwerken binnen de stichting Spaarnesant hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over 
de vorm van het schoolplan 2020-2023. Daarbij is gekeken naar de inbedding in de beleidscyclus van 
Spaarnesant, de relatie met het koersdocument van Spaarnesant en met andere belangrijke onderdelen 
van de beleidscyclus. De opzet van het schoolplan is zodanig gekozen dat er gestreefd wordt naar een 
minimale overlap met andere documenten, terwijl er wel inzichtelijk wordt gemaakt hoe het schoolplan 
zich verhoudt tot andere beleidsdocumenten. In deze inleiding verhelderen we de aard en de opzet van 
schoolplannen binnen de stichting Spaarnesant. 
 

Beleidsfilosofie Spaarnesant 

Spaarnesant streeft ernaar scholen zo veel mogelijk ruimte te geven een eigen koers te varen. In de Koers 
2017-2020, https://www.spaarnesant.nl/organisatie/koers-2017-2020/, is deze beleidsfilosofie beschreven 
en uitgewerkt. Hoewel de koers van Spaarnesant gedurende de komende schoolplanperiode zal worden 
vernieuwd, ligt het in de lijn dat de volgende koers zal aansluiten op de ambities die zijn verwoord in de 
huidige koers en in die nieuwe koers kan ook weer rekening worden gehouden met de plannen die de 
scholen in deze schoolplancyclus maken. Zo ontstaat een mooie wisselwerking tussen de koers van 
Spaarnesant en de schoolplannen van de scholen, passend bij de beleidsfilosofie van Spaarnesant. 
 

Samenhang in de plancyclus van Spaarnesant 

Spaarnesant werkt met een strategisch beleidsplan met een werkingsduur van vier jaar (de Koers), met een 
jaarplan per kalenderjaar, voorzien van een strategische doorkijk van vier jaar, en met een 
bestuursformatieplan per schooljaar. 
De scholen maken eens in de vier jaar een schoolplan, en per schooljaar een schooljaarplan, waarin is 
opgenomen het schoolformatieplan en de schoolbegroting.  
 

 
 
De Koers van Spaarnesant en het schoolplan per school beschrijven waar we willen staan over vier jaar. 
Daarbij nemen we de bestaande situatie als uitgangspunt. De beschrijving van de bestaande situatie is 
gebaseerd op een evaluatie van de vorige periode en een strategische verkenning op basis van een sterkte-
zwakte-analyse (SWOT).  
 
In de Koers en het schoolplan komen ingrediënten uit de evaluatie en de SWOT per onderwerp terug in de 
beschrijving van de “huidige situatie”. Daarna beschrijven we de ambitie: dat is een verbeelding van waar 
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we over vier jaar willen zijn, het “wat”. Uit de verbinding van bestaande situatie naar ambitie blijkt ook het 
“waarom”.  
 
Wat er aan stappen en tussenresultaten zichtbaar zal zijn (het “hoe”) beschrijven we niet in de Koers en 
het Schoolplan. Dat komt terug in het Jaarplan van Spaarnesant en de schooljaarplannen van de scholen. 
Hiermee hopen we te bereiken dat de Koers en het schoolplan leesbare en richtinggevende documenten 
zijn, die kort maar krachtig op de belangrijke beleidsterreinen de richting van de stichting, of de school 
laten zien.  
 
Om de samenhang nog extra te benadrukken hebben alle plannen dezelfde indeling. Ze beginnen met visie 
en daarna hoofdstukken “onderwijs” (innovatie en kwaliteit), “mensen” (personeel) en “middelen” 
(financiën en bedrijfsvoering). In de (school-)jaarplannen beschrijven we bij iedere ambitie de te nemen 
stappen in het desbetreffende jaar en de beoogde resultaten voor dat jaar. Daarmee hebben we een 
goede basis om onze vorderingen te volgen middels onze PDCA-cyclus. 
 

 
Samenhang in de kwaliteitscyclus van Spaarnesant 

Naast alle ontwikkelingen en ambities is goed onderwijs de basis van alles wat wij doen. Daartoe heeft 
Spaarnesant een kwaliteitscyclus ingericht die eruit bestaat dat scholen jaarlijks zorgen voor een actuele 
zelfevaluatie, op basis van het kwaliteitskader van Spaarnesant. Dat kader is ingedeeld volgens het 
onderzoekskader van de inspectie. Voor de basiskwaliteit gaan we uit van de beschrijvingen van de 
inspectie en de Koers is richtinggevend voor alles daarboven. In een cyclus van twee à drie jaar worden alle 
scholen bezocht door een auditteam, bestaande uit mede-directeuren, evt. aangevuld met andere experts. 
De jaarlijkse actualisatie van de zelfevaluatie is gereed voor het nieuwe schooljaarplan. 
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Schoolvisie 
 
Samen leren, samen leven  

OBS De Kring, waar we samen leren, samen leven met oog voor het individu en ruimte voor verschillen! 

Onze kernwaarden  
De basis van ons onderwijs en onze organisatie vatten we samen in onze drie kernwaarden: 
 
Plezier 
Plezier is voor ons een basishouding. Bij ons ervaart iedereen dat met elkaar leren en ontwikkelen een blij 
gevoel geeft. Dat je kunt genieten van onverwachte mogelijkheden of als iets lukt. Dat je iedere dag weer 
zin hebt om naar onze school te komen. Waarom? Omdat samen werken aan kwaliteit en teamgeest 
voldoening geeft. Omdat aandacht en enthousiasme voor elkaar een glimlach tevoorschijn tovert en omdat 
je dan het beste leert! 
 
Verbinding 
Op De Kring gaat het om het belang om in verbinding met elkaar dingen te bereiken die groter zijn dan dat 
je het alleen doet. Waarbij 1+1 meer is dan 2. Dat vraagt van alle betrokkenen een optimale inzet van eigen 
mogelijkheden, deskundigheid en verantwoordelijkheid.  
 
Groei en ontwikkeling 
Gericht zijn op groei en ontwikkeling betekent dat we uitgaan van mogelijkheden en werken op de grens 
van ‘nog net wèl kunnen’. Het is spannend en vraagt lef om iets aan te gaan waarvan je nog niet zeker weet 
of je het kunt. Maar als je het doet, groeit je vermogen om met vertrouwen je talenten te kunnen inzetten 
en daardoor worden we ook als school, samen steeds een beetje beter.  
 
Studiedag 16-09-20 
invulling van de 
kernwaarden: 
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Onderwijs 

Onderwijsontwikkeling 

Huidige situatie 
“Leren is leuk. Leren is spannend. Samen leren we ontdekken en ontdekken we leren. We gaan 
op zoek naar talent en ambitie. Zodat je straks klaar bent voor de volgende stap.” 

Op De Kring starten de kleuters in een van de zes combinatiegroepen 1/2. Op deze wijze leren ze met en 
van elkaar en dragen de oudere kinderen bij aan de zorg voor de jongere. De overgang naar groep 3 
verloopt soepel, omdat in de groepen 3 en 4, naast het gewone programma, ook ingezet wordt op spelend 
en ontdekkend leren. Vanaf groep 3 zijn er van alle leerjaren twee of drie parallelgroepen. Dat biedt ruimte 
voor onderlinge samenwerking tussen leerkrachten en kinderen. 

In onze aanpak zijn we erop gericht om alle leerlingen een stapje verder te brengen. Om dit te bereiken en 
tevens rekening te houden met de verschillen tussen leerlingen, werken we met een instructiemodel dat 
hetzelfde is voor groep 1 t/m 8 en ‘De Kunst van het Lesgeven’ heet. Dit instructiemodel is erop gericht om 
tijdens de instructie alle kinderen actief te betrekken, ieder op zijn of haar niveau. Alle leerkrachten zijn 
getraind in dit EDI-model en nieuwe leerkrachten volgen de training hiervoor bij de Spaarnesant Academie. 

Naast onze basisaanpak bieden we extra ondersteuning als dat nodig is, hebben we voor de groepen 3 t/m 
8 een Kangoeroeklas voor de meer cognitief ingestelde leerlingen en een Doe-klas voor de meer praktisch 
ingestelde leerlingen waar zij leren aan de hand van praktische vaardigheden. Nu is dit alleen voor groep 8, 
maar het streven is om leerlingen vanaf groep 7 te laten deelnemen. In groep 5 screenen we alle leerlingen 
voor eventuele deelname aan Day A Weekschool, een voorziening vanuit het samenwerkingsverband voor 
meer- en hoogbegaafden. Hier gaan de geselecteerde leerlingen één dag per week heen. De school 
bekostigd deze plek uit haar zorgbudget. 

Onze leerkrachten hebben een aantal eigen lesmethoden ontwikkeld die goed passen bij onze school. Zo 
werken we met de methode ‘Oefening baart kunst’, voor de creatieve ontwikkeling; hebben we een eigen 
methode ‘Godsdienstige verhalen’, waarin leerlingen kennismaken met de vier hoofdgodsdiensten en geeft 
onze vakleerkracht bewegingsonderwijs ook Motorische Remedial Teaching. 

Voor de andere vakken gebruiken we moderne methodes: Veilig leren lezen (KIM versie), Estafette, Grip op 
Lezen, Staal, 123Zing, Basislessen bewegingsonderwijs en Groove me. Voor Wereldoriëntatie wordt vanaf 
oktober 2020 gestart met Blink. De methode De Vreedzame School gebruiken we al enkele jaren en vanaf 
augustus 2020 met de vernieuwde versie. De huidige rekenmethode (Wereld in Getallen 4) is aan 
vervanging toe. We willen een methode die beter aansluit op ons instructiemodel en met meer digitale 
mogelijkheden, zodat we klaar zijn voor hybride onderwijs en meer flexibiliteit hebben vanwege de steeds 
verder groeiende lerarentekorten 
 
 
Ambitie  
“Daar is ruimte voor nodig. Niet alleen in een klaslokaal, maar ook in je hoofd. Dat kan door te 
lezen of voor te lezen. Door te luisteren of te fluisteren. Door te mijmeren, te peinzen, te 
onderzoeken, eropuit te trekken. De wereld wacht.” 
 
Eigenaarschap bij leerlingen 
Het kind van De Kring is (wereld)wijs mede door de diversiteit in afkomst, de mogelijkheden die ze thuis 
geboden krijgen en levenservaring die ze hebben. Ze zijn goed gebekt. Willen en kunnen meepraten over 
het wie, wat, waar en waarom. Ze zijn nieuwsgierig, creatief, vindingrijk en mogen zichzelf zijn. 
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Met deze prachtig basis kan er van onze kinderen verwacht worden dat zij zeer zelfstandig in het leven 
staan. Dit zien wij waar wij ze vrij laten en waar er ruimte is voor beweging. Onze ambitie is om het kind in 
die zelfstandigheid ook meer in zijn/haar kracht te zetten. Laat ze zelf dingen aangaan, opzoeken, 
uitvoeren.  
 
Het kind van De Kring groeit veelal geliefd en gelukkig op, maar 
draagt ook veel met zich mee. Ze hebben veel 
verantwoordelijkheden en verplichtingen buiten school. De 
verwachting van de kinderen is hoog. Onze ambitie is om het 
eigenaarschap te laten groeien en iedere leerling zijn/haar 
eigen talent te laten ontdekken en daarmee aan de slag te 
laten gaan. 
 
Het kind van De Kring wil snel en ziet de maatschappij om zich 
heen ook steeds sneller gaan. Door het eigenaarschap en de 
verantwoordelijkheid te vergroten zullen ze leren dingen goed 
te doen en dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. Daarbij moet 
het kind van De Kring uitgedaagd worden en bloeien ze op 
wanneer ze samenwerken. De vaardigheden die ze hierbij 
nodig hebben ze veelal al van huis uit meegekregen. 
 
 
Interactieve en coöperatieve leer- en werkvormen 
Door de hele school zetten we dagelijks actieve leer- en werkvormen in, zichtbaar in iedere klas. Daarbij 
hanteren we een set interactieve werkvormen die kinderen zelfstandig leren gebruiken en waarin sprake is 
van een opbouw in moeilijkheid en verantwoordelijkheid door de leerjaren heen. We vinden bewegen 
tussen de lessen door van belang en gebruiken daarvoor de door de eigen gymleerkracht ontwikkelde 
methode IQ Beweeg.  
 
 
De school in de wereld 
Wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, wereldgodsdiensten en actualiteit) en Natuur & Techniek 
(biologie, natuurkunde, scheikunde, constructie en ICT) wordt op onze school op een integratieve en 
thematische manier aangeboden. Om naast de lessen op school samen te werken met de omgeving van de 
school, gaan we op dit gebied leerlijnen voor het onderwijs (van) buiten de school ontwikkelen. Om deze 
leerlijn uit te kunnen voeren maakt de school gebruik van een rijk netwerk in de omgeving van de school en 
de methode Blink wordt vanaf 2020 ingevoerd.  
 
Wat betreft de inzet van ICT als doel, zijn alle leerlingen die na groep 8 de Kring verlaten, digitaal vaardig en 
mediawijs.  Zij kunnen werken met programma’s zoals Word, Excel, Prezi en PowerPoint en hebben 
kennisgenomen van de beginselen van het programmeren van computers. En zijn zich bewust van wat de 
media doen met hun onderlinge communicatie en beeldvorming. 
 
Voor het komende jaren wordt het werken met de IPad in de groepen (naast de ‘gewone’ papieren 
lesmethoden), uitgebreid. De school is in het bezit van voldoende Beebots en Bluebots, waarmee in alle 
groepen de beginselen van het leren programmeren worden aangeleerd. In eerste instantie door de ICT 
coördinator en gedurende de komende periode ook door de leerkrachten. De Kring gaat gebruik maken 
van de inzet van een Robot NAO, die in alle groepen de leerlingen verder zal helpen met programmeer 
vaardigheden op het gebied van Robotica. 
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Kwaliteit 

Huidige situatie 
De kwaliteitszorg op De Kring heeft een cyclisch karakter. Op basis van observaties, data-analyse, leerling- 
en groepsbesprekingen krijgt dit inhoud en vorm en wordt de kwaliteit van de school gevolgd, gestuurd, 
versterkt en gewaarborgd op een voor alle betrokkenen inzichtelijke wijze. Voor een uitgebreide 
beschrijving van de cyclus, zie het document Schoolondersteuningsprofiel.  
 
Het onderwijs is op twee inspectieonderdelen nog onvoldoende beoordeeld tijdens de audit van 
september 2019: 
 

• Onderwijsproces:  
Zicht op ontwikkeling, ambitieus aanbod en didactisch handelen 

• Kwaliteitszorg:  
Schoolanalyse, groepsplan, passend aanbod. 

 
Het aanbod omvat te weinig verschillen voor de basis-, breedte- en plusgroep. Het niveau van het aanbod 
van de basisgroep mag ambitieuzer gezien de leerlingpopulatie. 
Er zijn te veel verschillen t.a.v. instructievaardigheden van de leerkrachten en er is te weinig aandacht voor 
het onderwijzen van concept en vaardigheid. Instructie is vaak alleen werkinstructie. De leerlingen zijn 
onvoldoende betrokken bij de instructie.  
Er zijn tijdens klassenbezoeken verschillen geconstateerd in het klassenmanagement op De Kring. Omdat 
het klassenmanagement een voorwaarde is voor het plannen en uitvoeren van extra instructie, is het van 
belang dat er één lijn is in de school. 
 
Ambitie 
“We zitten niet vaak stil. We rennen en spelen. Sporten en dansen. Af en toe vallen we, maar 
we krabbelen gauw weer op. Schouders recht, er tegenaan. Samen kijken we vooruit. Naar 
wat er komt en wat ons vormt. Wie we zijn en wie we willen zijn.” 
 
De basis (weer) op orde 
Dit is te zien door: 

• De school is een plaatje om te zien; en waar het leren zichtbaar is 
• Gedeelde instructiepraktijken (de wijze van lesgeven is onderling goed afgestemd) 
• Optimale leerlingenbetrokkenheid 
• Feedback (op de taak, het proces en het door de leerlingen zelf inrichten van het werk) 
• Coöperatief leren 
• Doorgaande lijn met een passend/ ambitieus aanbod 
• Afgestemd klassenmanagement 
• Beweging, licht en frisse lucht 
• Spel/ plezier 
 

Door de komende jaren te focussen op zicht op ontwikkeling, doorgaande lijn in klassenmanagement en 
directe instructiemodel, wordt het didactisch handelen vergroot en komt er zicht op ontwikkeling. Er is dan 
een passend aanbod voor alle leerlingen op basis van 20-60-20% (plus-basis-breedte aanbod) zodat àl onze 
leerlingen genoeg leren.  
 
Voor de verschillende onderdelen van de onderwijsprocessen zijn kwaliteitskaarten gemaakt. Hierop staan 
helder alle processen en afspraken. Ze zijn goed ingevoerd, worden elk jaar waar nodig aangepast en 
nieuwe kaarten worden ontwikkeld daar waar procedures en afspraken vastgelegd moeten worden. 
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Doorgaande lijn in de aanpak van de instructie  
De komende periode ligt de focus op het zichtbaar maken van het effectieve instructiemodel in groep 1 – 
8. We ontwikkelen didactische aanpakken die voor alle kinderen, in alle klassen gebruikt worden en 
waardoor onze leerlingen een herkenbare basisaanpak kunnen hanteren. Dat leidt tot zelfstandigheid in 
leren en gedrag. 
 

• Alle leerkrachten bieden ‘nieuwe’ thema’s/onderwerpen aan volgens het stappenplan van ‘De 
kunst van het lesgeven’. Dit geldt voor alle vakgebieden.  
• Dankzij de training ‘De kunst van het lesgeven’ (EDI-model) halen alle leerkrachten van de school 
het beste uit de overige lessen. De lessen zijn dynamisch en interactief. Ook is er sprake van 
differentiatie in de instructie.  
• Heldere lesdoelen, coöperatieve werkvormen en het activeren van voorkennis zijn vaste 
onderdelen geworden van het lesgeven.  
• Alle leerkrachten onderschrijven het belang van het bezoeken en observeren van lessen bij elkaar. 
Deze lesbezoeken en de hierbij horende feedbackgesprekken vinden structureel plaats gedurende het 
schooljaar.  
• Alle leerkrachten onderschrijven het belang van het samen voorbereiden van lessen. Dit vormt een 
vast onderdeel binnen de cultuur van het samenwerken op de school. Alle leerkrachten maken hier 
wekelijks tijd voor vrij.  

 
Zicht op ontwikkeling 
De kwaliteitszorg op De Kring heeft een cyclisch karakter voor zowel de aanpak en het aanbod in de 
groepen als voor het beleid m.b.t. de medewerkers binnen de school (leerkrachten en ondersteunend 
personeel). Op basis van data-analyse, groepsbesprekingen, collegiale consultaties en een-op-een 
gesprekken, krijgen beide cycli inhoud en vorm en wordt de kwaliteit van de school gevolgd, gestuurd, 
versterkt en gewaarborgd op een voor alle betrokkenen inzichtelijke wijze.  
 
Om de opbrengsten van de leerlingen en de school goed te kunnen monitoren, wordt de 4D-index (data, 
duiden, doelen, doen) ingevoerd voor de hele school. Door de resultaten van de Citotoetsen (in de vorm 
van vaardigheidsscores) om te zetten naar eenduidige 4D-waardes, worden deze op de verschillende 
vakgebieden onderling vergelijkbaar. Hierdoor worden de opbrengsten van de school als geheel, maar ook 
per groep en zelfs per leerling overzichtelijker in kaart gebracht en komen sterke kanten en 
aandachtspunten duidelijker in beeld. Deze werkwijze maakt het stellen van ambitieuze en realistische 
doelen op school-, groeps-, en leerling niveau makkelijker en betekenisvoller. 
 

• Er is een ambitieus aanbod voor onze doelgroep leerlingen. Het basisaanbod sluit aan bij het 
gemiddelde niveau van de groep (60%). We gebruiken de analyses. We gebruiken hiervoor een 
groepsplan als bureauversie op basis van het 4D model. 

• Er is ook een duidelijk aanbod op ondersteuningsniveau 3 op het gebied van lezen en spellen voor 
de groepen 7 en 8. Voor de groepen 3 t/m 6 is dit er al (Connect en Ralfilezen). 

• Er is een duidelijk aanbod op ondersteuningsniveau 3 op het gebied van rekenen voor de groepen 
3 t/m 8. 

• Er is een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor leerlingen vanaf groep 6 voor wie het reguliere 
aanbod niet toereikend is. 

• Verschillende protocollen zijn vernieuwd en ingevoerd: ernstige lees- en spellingproblemen en 
dyslexie, ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie, meer- en hoogbegaafdheid.  
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Mensen 
 
Huidige situatie 
 
Wat kenmerkt de medewerkers op onze school?  
Onze medewerkers zijn enthousiast en gaan met plezier naar school. Ze nemen kinderen serieus en 
bouwen een vertrouwensband op door naar hen te luisteren en vragen te stellen. Ze zijn bewust op zoek 
naar wat een leerling nodig heeft en als ze er zelf niet uitkomen raadplegen ze elkaar. Onze leerkrachten en 
ondersteuners zijn lerende professionals. Naast hun pedagogische en didactische vaardigheden zijn ze er 
op uit hun vakmanschap te verdiepen en te verbreden. Ze zijn betrokken bij hun klas maar ze voelen zich 
ook verantwoordelijk voor de school als geheel en ze werken graag samen aan de realisatie van 
schoolbrede activiteiten. Ze zijn gelijkwaardig aan elkaar maar niet gelijk. Ieder brengt zijn expertise en 
passie in. Zo leveren zij op een eigen manier een bijdrage aan ons onderwijs. Samen creëren ze een goede 
sfeer in de school, waar creativiteit en vrolijkheid voorop staan.  
 
Op de Kring zijn we niet alleen gericht op de ontwikkeling van onze leerlingen. Ook wij blijven ons 
ontwikkelen. Zo borgen we onze kwaliteit en zorgen ervoor dat we eigentijds blijven en afgestemd op de 
vragen van onze leerlingen. Ieder jaar wordt een aantal belangrijke ontwikkelthema’s vastgesteld waar we 
de teamscholing en ontwikkeling op richten. Tijdens de studiedagen aan het begin van het schooljaar wordt 
hier de aftrap voor gegeven. Aan het eind van het schooljaar evalueren we de opbrengst om vervolgens 
weer een jaarplan te formuleren voor het komende schooljaar.  
Andere structurele activiteiten zijn: 
- Paralleloverleg: in dit overleg bereiden we samen lessen voor en stemmen we het onderwijs in de 

parallelgroepen af met elkaar.  
- Werkgroepen (z.g. Kringen): om ervoor te zorgen dat kennis en expertise worden gedeeld en iedereen 

op de hoogte blijft van gezamenlijke ontwikkelingen, organiseren we regelmatig presentaties aan 
elkaar en vragen we feedback. 

- Klassenbezoeken: teamleden, directie en IB doen klassenbezoeken met als doel om te leren van elkaar. 
Wat zijn de sterke punten en waarin kan iemand zich verder ontwikkelen?  

- Scholing: medewerkers worden gestimuleerd om zich te specialiseren door een (master) opleiding te 
volgen, binnen de Spaarnesant Academie of extern. 

 
Omgeving 
De school heeft in 2018 een kwaliteitsonderzoek afgenomen. We gebruiken hiervoor het instrument van 
Beekveld & Terpstra. In najaar 2020 zal dit onderzoek onder personeel, leerlingen van de groepen 6-8 en 
ouders opnieuw worden afgenomen om zo een nulmeting te hebben voorinput in de jaarplannen de 
komende schoolplanperiode.  
Met ouders en kinderen is er vanaf groep 6 een startgesprek aan het begin van het schooljaar. 
 
 
Ambitie  
“Onze school is er voor mensen, groot en klein, die midden in de maatschappij staan. We zijn 
nieuwsgierig en speuren altijd naar meer. Want leren ontdekken, dát verveelt nooit.” 
 
Een heldere organisatiestructuur 
Een heldere organisatiestructuur met bouwvertegenwoordigers uit de groepen 1/2-3/4-5/6-7/8 in een 
Stuurteam. Opnieuw inzetten van bouwteams die zelfsturend zijn en die hun eigen werkoverleggen 
organiseren. Het ‘lussen’ van de Kringen in de bouwen en in het stuurteam organiseren, zodat wat er in de 
Kringen gebeurt in de bouwen wordt besproken en beleid wordt vastgesteld in het Stuurteam.  
Er is een duidelijke overlegstructuur (parallel voor voorbereiden van je lessen, bouw voor afstemmen en 
meedenken, kringen voor inhoudelijke ontwikkeling school en teamoverleg indien nodig voor schoolbrede 
ontwikkelingen). 
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Er is duidelijkheid over hoe beslissingen worden genomen in de school en door wie. Het is duidelijk hoe 
verantwoordelijkheid moet worden genomen en moet worden afgelegd en door/aan wie.  
 
Een professionele schoolcultuur met eigenaarschap van de medewerkers 
Het onderwijspersoneel zorgt voor de veiligheid in de klas, de onderwijskwaliteit, de individuele 
ontwikkeling van de leerlingen en de directie zorgt samen met IB voor de koers, het schoolklimaat en 
cultuur. Dit kan alleen binnen een professionele cultuur waar samen gewerkt en samen geleerd wordt. 
Er is een professionele sfeer op onze school waarin kennis ontwikkelen en met elkaar delen 
vanzelfsprekend is, waarin samenwerking aan de schoolbrede doelen/ koers ook leidt tot een toename van 
welbevinden.  
 
De Kringen fungeren als professionele leergemeenschap voor het ontwikkelen van onderdelen uit het 
schoolplan. De flextijd en studiedagen worden ingezet om ervoor te zorgen dat kennis en expertise worden 
gedeeld en iedereen op de hoogte blijft van gezamenlijke ontwikkelingen. We organiseren presentaties aan 
elkaar op studiedagen en vragen feedback. Het samen voorbereiden van de lessen en de thema’s van Blink 
zorgen voor gedeelde kennis en het kunnen inzetten van de talenten in je bouw.  
 
Ouderbetrokkenheid: samenwerken aan leren en opvoeden 
School en ouders leveren gezamenlijk een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen. Om het 
partnerschap met ouders te versterken willen we samen met ouders veranderingen aanbrengen in de 
communicatie, in de gesprekkencyclus en in de organisatie.  
We willen de startgesprekken met ouders én kinderen voor alle groepen invoeren.  
Ouderbetrokkenheid van 2.0 (tweezijdig zenden) naar 3.0 (samenwerken voor de ontwikkeling van het 
kind/ de leerling) vormgeven in het kader van de huidige ontwikkelingen rond COVID-19 en hybride 
onderwijs. 
 
Hybride onderwijs 
De COVID-19 periode heeft laten zien dat we vaardig zijn in het vormgeven van digitaal onderwijs. We 
kunnen schakelen naar hybride onderwijs als de situatie daar om vraagt. De kwaliteit van ons onderwijs 
blijft belangrijk en niet het brandjes blussen. We zorgen dat onze systemen zo zijn ingericht dat dit mogelijk 
is en de leerkrachten vaardig in onlineonderwijs naast fysiek onderwijs. We geven hybride onderwijs vorm 
i.s.m. de ontwikkelingen die er binnen Spaarnesant en landelijk ook plaatsvinden op dit gebied.  

 

Middelen 
 
Huidige situatie 
Er is een veiligheidsprotocol en deze wordt jaarlijks herzien indien nodig. Elke vier jaar wordt de RI&E 
(Risico-Inventarisatie en Evaluatie) opnieuw gedaan, Spaarnesant is hier de initiatiefnemer in voor de 
scholen.  
De begroting is toereikend en het aantal leerlingen en dus de formatie groeit licht.  
In de MIP is rennovatie Kring 2 opgenomen. In de begroting vernieuwing van al het klassenmeubilair.  
 
We hebben een driejarige cyclus voor de planmatige ontwikkeling van ICT in de school. We zijn trots op de 
ontwikkelingen van ICT op de Kring, deze heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. In onze visie 
is het van groot belang dat kinderen een scala aan kennis en vaardigheden ontwikkelen om mee te kunnen 
groeien met de complexe ontwikkelingen op het gebied van ICT in de maatschappij. Kinderen groeien in 
toenemende mate op in een technologische en door media gedreven omgeving, waarin snelle 
veranderingen in de beschikbare technologische hulpmiddelen plaatsvinden.  
In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een goed lopende digitale infrastructuur en de aanschaf van 
digiborden in alle groepen.  
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Ambitie  
“Onze school is een échte school. Met hoge ramen, een gymzaal en een groen plein. Een fijne 
plek, in het hart van de stad, aan het Spaarne. Hier komen leerlingen en leraren samen om van 
elkaar te leren.” 
 
Beide Kringen zijn opgeruimd en groot onderhoud is gepleegd, de lokalen zijn geschilderd, er zijn nieuwe 
kozijnen en is voldoende zonwering. De schoonmaak is op orde en het gebouw toont schoon. 
Het meubilair is conform onze ambities vernieuwd in alle groepen en zo hebben alle groepen ook een 
eenduidige uitstraling wat voor rust en een doorgaande lijn zorgt voor onze leerlingen én personeel.  
 
De school beschikt op dit moment over ruim voldoende IPads, verdeeld over de verschillende groepen. 
Vanaf groep 3 delen twee leerlingen samen een IPad die o.a. wordt ingezet voor verwerking van de lesstof, 
samenwerken en als informatiebron. Voor de kleutergroepen zijn dit er 4-6 per groep. We streven naar 1 
IPad per leerling vanaf groep 5 als we overgaan naar digitale methodes. We bewaken het verantwoord en 
veilig toepassen van de digitale leeromgeving voor kinderen, zij hebben zich te houden aan allerlei regels 
rondom veiligheid en privacy. 
Alle groepen krijgen instructie d.m.v. het gebruik van digitale schoolborden, waarbij afwisselend gewerkt 
wordt met onze digitale software zoals Office 365, Basispoort, Kahoot, Gynzy, Squla, Teams en allerlei 
digitale leerkracht assistentes.  
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Belangrijke documenten  
 

Titel Inhoud op hoofdlijn Status Evaluatie Vernieuwen 

Werkverdelingsplan Streefformatie 
Taken 
Taakverdeling 

CAO Jaarlijks Jaarlijks 

Handboek audits Beschrijving kwaliteitszorg 
Spaarnesant 

Intern Jaarlijks Vierjaarlijks 

Zelfevaluatie a.d.h.v. 
Referentiemodel 

Zelfevaluatie van de school Intern Jaarlijks Tweejaarlijks 

Veiligheidsplan Beschrijving veiligheidsbeleid 
Spaarnesant 

Intern Jaarlijks Jaarlijks 

Schoolondersteunings- 
Profiel (SOP) 

Beschrijving van plus-, basis- en 
breedteaanbod 

SWV Jaarlijks Vierjaarlijks 

Zorgplan 
(Evt. als onderdeel van 
SOP) 

Beschrijving van het zorgbeleid Intern Jaarlijks Jaarlijks 

Jaarplan  Overzicht van de jaarambities en 
beschrijving van de organisatie en 
middelen 

Intern Jaarlijks Jaarlijks 

Schoolgids Belangrijke en praktische 
informatie over de school voor 
ouders 

Extern Jaarlijks Jaarlijks 

Formatieplan Overzicht van de in te zetten 
formatie 

Intern Jaarlijks Jaarlijks 

Begroting Financieel beleid  Intern Jaarlijks Jaarlijks 
Arbobeleid 
(Als onderdeel van 
veiligheidsplan) 

Beleid gericht op optimalisering 
arbeidsomstandigheden 

Intern Tweejaarlijks Tweejaarlijks 

Klachtenregeling Beschrijving van de 
klachtenregeling op school 

Intern Jaarlijks Jaarlijks 

Kwaliteitsmeter Tevredenheidsenquêtes leerlingen 
ouders en medewerkers 

Intern Tweejaarlijks Tweejaarlijks 

Spaarnesant koers Beschrijving van de ambities van 
Spaarnesant 

Intern Vierjaarlijks Vierjaarlijks 

Onderwijsresultaten 
(Evt. als onderdeel van 
SOP) 

Overzicht van de behaalde 
resultaten op schoolniveau 

Intern Jaarlijks Jaarlijks 

Koersplan de Kring Koesrboekje als startdocument 
voor dit schoolplan en website 

Intern Vierjaarlijks Vierjaarlijks 

 
 

 

 

 


