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Inleiding 
 
 
Doel schoolplan 
 

Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de schoolplanperiode 

2015-2019 op De Fontein hebben gemaakt.  
 

Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur. Dit beleid is kort sa-
mengevat in hoofdstuk 1. Op basis daarvan zijn de specifieke doelen voor onze school bepaald, rekening 

houdend met de huidige stand van zaken van het onderwijs en de omgevingsfactoren, die van invloed zijn 

op het functioneren van de school.  
 

Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het on-
derwijs op deze school en hoe we dat in de praktijk vorm zullen geven. 

 
 

Samenhang in het schoolplan 
 
Dit plan bestaat uit verschillende onderdelen. Het spreekt voor zich dat die een grote mate van samenhang 

vertonen. 

In hoofdstuk 2 beschrijven wij de missie en visie van de onze school. In het hoofdstuk onderwijskundige 
vormgeving (hoofdstuk 3) wordt een beschrijving gegeven van het huidige onderwijs op school. Daarbij is 

nagegaan of we voldoen aan de wettelijke eisen. Ook is nagegaan op welke manier we de extra ondersteu-
ning van leerlingen vorm geven.  

 
Het personeelsbeleid op onze school heeft direct verband met het onderwijskundig beleid. In het integraal 

personeelsbeleidsplan wordt dit beleid uitvoerig beschreven. In dit verband geven we in hoofdstuk 4 aan 

welke personele beleidsvoornemens zijn verbonden aan de plannen voor de periode 2015-2019. 
Ontwikkelen en bewaken van de in dit plan beschreven kwaliteit van het onderwijs is een belangrijke op-

dracht van de school. In het betreffende hoofdstuk 5 beschrijven we een cyclische werkwijze om dit te rea-
liseren.  

 

De beleidsvoornemens, de meerjarenplanning en de ontwikkelingen in de loop van de tijd, zijn richtingge-
vend voor gedetailleerde jaarplannen, die jaarlijks opgesteld worden. Uitvoering vindt plaats nadat het be-

stuur het plan geaccordeerd heeft.  
 

 

Totstandkoming 
 

Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van het schoolplan.  
Op basis van de beschrijvingen in het voorgaande schoolplan en informatie over nieuwe en/of op handen 

zijnde ontwikkelingen heeft het schoolteam tijdens een teambijeenkomst de missie en de visie van de 

school vastgesteld. Op dat moment zijn ook nadrukkelijk de eigen wensen van de personeelsleden aan bod 
geweest. Daarmee is door het team de richting aangegeven waarin de school zich zou moeten ontwikke-

len.  
 

Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten welke positie de school aan het eind van de vo-
rige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik gemaakt van de vol-

gende gegevens: 

 De evaluatie van het schoolplan van de school, dat is opgesteld in 2015 

 Inspectierapporten 

 Tevredenheidmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers 

 De jaarlijkse evaluaties van de schooljaarplannen 

 Overzichten van de leerresultaten op basis van methodeonafhankelijke toetsen 
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 Omgevingsanalyse, die aangeeft hoe de school gewaardeerd wordt in de wijk en de samenwerking met 

de daar aanwezige instanties en instellingen 

 Het teamtraject van visie ontwikkeling ten aanzien van leren op De Fontein. 

 

De (SWOT)analyse van deze gegevens, afgezet tegen de geformuleerde missie en visie heeft geresulteerd 
in een aantal strategische keuzes, die naar het oordeel van het team noodzakelijk zijn om de beoogde doe-

len te bereiken. 
Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit school-

plan in de komende vier jaar. 

Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het ondersteu-
nen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. 

Het bevoegd gezag stelt zich garant voor het gericht inzetten van middelen voor het ondersteunen van dit 
schoolplan. 

De directie stelt het schoolbestuur (half)jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen door middel van di-
verse rapportages (opbrengstendocument, jaarverslag etc.). 

 

 

Samenhang met andere documenten 
 
De schoolgidsen in de periode 2015-2019 worden samengesteld op basis van de inhouden van het school-

plan. 

In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, die aanwezig zijn op onze school: 
 integraal personeelsbeleidsplan 

 schoolgids 

 zorgplan 

 schoolondersteuningsprofiel (OZOP en SOP) 

 ondersteuningsplan samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland 

 Visie leren op De Fontein. 

 Taalbeleidsplan De Fontein 

 Rekenbeleidsplan De Fontein 

 Cultuurplan 

 ICT-plan 

 

 

Vaststelling 
 

Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur van de school en de MR heeft instemming verleend met het 
schoolplan (zie bijlage 1a en 1b). 
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1. Uitgangspunten van het bestuur 
 

 

1.1. Inleiding 
 

De hoofdlijnen voor de schoolplanperiode 2015-2019 zijn vanuit een eerste bijeenkomst met directieleden 
primair onderwijs en stafmedewerkers vastgesteld. Voor de locatieleiders van het voortgezet speciaal on-

derwijs is een aparte bijeenkomst geweest. Daarna zijn de hoofdlijnen in een ‘ontwerpdag’ met alle direc-

ties verder uitgewerkt naar een aantal doelstellingen en uitgangspunten waarna de stafmedewerkers deze 
verder aanscherpten. Voor het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs zijn daar waar nodig specifieke ac-

centen gelegd. 
 

Deze hoofdlijnen en doelstellingen zijn kaderstellend voor de op te stellen schoolplannen van de afzonder-

lijke scholen. Hierbij is ruimte om als school een eigen specifieke invullingen te geven, afgestemd op bij-
zondere omstandigheden of op vormgeving van een specifiek concept.  

 
Hetgeen hierna volgt zijn de essenties van het geformuleerde beleid vastgelegd in het Strategisch Beleids-

plan 2015-2019 van Ronduit. 
 

 

1.2 De missie/visie van Ronduit 
 

De missie van Ronduit vatten we in drie woorden samen: ondernemend, verantwoordelijk, resultaatgericht. 
De drie begrippen betreffen alle geledingen van het onderwijs: zowel het bestuur als de directies van scho-

len, leerkrachten en leerlingen. 

 
Ondernemend 

De kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door ondernemende mensen. Zij bepalen de kwaliteit van 
de zorg, van de cultuur, van de techniek en de technologie, van de economie, van de veiligheid op straat, 

van de wetenschap en de religie.  

Zorg, veiligheid, techniek, wetenschap, etc. worden niet bevorderd door overlegstructuren, grote kantoren 
en papier, maar door mensen die hun handen uit de mouwen steken en initiatief ontwikkelen. Het bevor-

deren van een ondernemende houding draagt bij tot actieve en kritische leefstijl, tot plezier in eigen kun-
nen en het ontwikkelen van talenten en kwaliteiten. 

Ondernemend gedrag bij kinderen willen we bevorderen door hen in heel concrete situaties te plaatsen, 

spannend en levensecht. Het zijn niet alleen lesjes uit het boekje of computerprogramma’s. Ze sluiten aan 
bij de behoefte van jonge mensen om de wereld te verkennen en om er deel van uit te maken. En .. er kan 

veel van worden geleerd. 
We willen dat de scholen uitdagend en interessant zijn; dat het motief om te leren bij kinderen wordt ver-

sterkt en dat de school een onvergetelijke leef- en werkplek wordt voor de kinderen. We willen een school 
waar leerlingen zich de leerstof eigen maken door ze zelf een rol te geven in de vergaring en de verwer-

king ervan. We willen dat de leerlingen de leerstof kunnen inzetten in activiteiten die voor hen van beteke-

nis zijn. 
 

Verantwoordelijk 
Elk volwassen mens is in hoge mate verantwoordelijk voor zijn eigen leven (zijn eigen ontwikkeling, zijn 

gezondheid, zijn plaats op de arbeidsmarkt), maar ook medeverantwoordelijk voor het leven van anderen. 

Niemand leeft voor zichzelf alleen. Onderwijs en opvoeding kunnen nooit alleen het eigenbelang dienen; 
opvoeding tot sociaal gedrag kan niet worden gemist. Verantwoordelijkheid bijbrengen vraagt in de school 

om een voortdurende reflectie met de kinderen. Wat hebben we gedaan? Was het van goede kwaliteit? 
Zou het beter kunnen? Wat zijn de consequenties van ons handelen voor anderen? Zullen we het een 

tweede keer op dezelfde wijze doen? Welke adviezen zouden we graag aan andere kinderen willen geven? 
De openbare scholen in Alkmaar zien we als een rijke leeromgeving waar de normen en waarden van goed 

burgerschap als vanzelfsprekend door kinderen worden geleerd en door leerkrachten worden voorgeleefd. 
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Resultaatgericht: naar een maximaal leerrendement 

Ondernemingszin en verantwoordelijkheid zijn de ingrediënten voor een maximaal leerrendement. Op onze 

scholen kunnen de kinderen het niveau bereiken dat bij hen past. Het gaat bij elk kind om het verleggen 
van grenzen, om vol te houden een gewenst doel te bereiken, om discipline en om vertrouwen in eigen 

kunnen. 
Een prestatie leveren heeft geen negatieve betekenis. Integendeel, op onze scholen zijn kinderen trots op 

wat ze kunnen en laten dat graag aan anderen zien. Het maximaal bereikbare zal bij elk kind anders wor-

den geformuleerd. Bij de een wordt de lat hoger gelegd dan bij de ander, maar alle kinderen doen wat ze 
kunnen en krijgen de ruimte om op hun manier ‘goed’ te worden. 

Het streven naar een hoog leerrendement, op welk gebied dan ook, is de sleutel tot talentontwikkeling. 
 

Alle scholen voor openbaar onderwijs in Alkmaar vullen deze kenmerken op eigen wijze in. Elke school pro-
fileert zich. Het gekozen profiel hangt samen met de ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen van de 

school, de opvattingen van de ouders, de eisen van de samenleving en de mogelijkheden van de leerkrach-

ten. Een schoolprofiel doet er toe. Het biedt een specifieke groep van leerlingen optimale ontwikkelings-
kansen. Het profiel vergroot de herkenbaarheid van de school. Ouders weten wat ze kunnen verwachten 

en zijn beter dan voorheen in staat om de beste school voor hun kinderen te kiezen. 
 

 

1.3 Strategische keuzes 
 

Analyse van: evaluatie van het voorgaande strategisch plan, door de scholen verstrekte gegevens, rappor-
tages van externen etc., leverde een overzicht op van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de 

hele organisatie. Deze gegevens tezamen met de ambities zijn gebruikt bij het bepalen van de strategische 

keuzes van Ronduit. De strategische keuzes starten met de drie kernwaarden van onze missie. Vanuit deze 
drie kernwaarden geven we richting aan drie hoofdlijnen van het strategisch beleid.  

 

 
Ronduit-kernwaarden: ondernemend, verantwoordelijk en resultaatgericht! 

 

 
 

 
Per hoofdlijn zijn drie doelstellingen benoemd. De doelstellingen geven de focus van de aankomende jaren 

weer: 
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1.3.1 Kind van de 21e eeuw: leren voor de toekomst 
 

Brede vorming 
Het onderwijsaanbod van onze scholen biedt in 2019 een brede vorming1 die recht doet aan de diverse ta-
lenten van leerlingen. Dit onderwijsaanbod moet hen stimuleren om onderzoekend en ondernemend te 
werk te gaan. Deze brede vorming is zichtbaar in verschillende programma’s die door de scholen worden 
aangeboden. 
 
Sleutelbegrippen hierbij zijn: 

 Kwaliteit van o.a. cultuur- en maatschappijeducatie 

 Werken vanuit een eigen onderzoeksvraag 

 Toepassen van de 21st century skills 

 
Passend en uitdagend onderwijs 

In 2019 bieden we al onze leerlingen een passend en uitdagend onderwijsaanbod2, opgenomen in een 
groepsplan (webbased). Bij de samenstelling van dit aanbod staan we open voor de mening, beleving en 
(onderwijs)behoeften van leerlingen, zodat zij optimaal kunnen leren en vol vertrouwen een passende ver-
volgstap kunnen nemen. 
 

Sleutelbegrippen hierbij zijn: 
 Handelingsgericht werken 

 Inzichtelijk maken van de leergroei 

 Digitale leerroutes via elektronische leeromgevingen 

 Leerlingen betrekken bij eigen leerproces 

 

Leren zichtbaar maken 

Onze leerlingen begrijpen in 2019 het proces van leren; het leren wordt zichtbaar  
gemaakt3. Dit heeft naar verwachting een positieve impact. Het  onderwijs wordt uitdagend en sluit aan op 
nieuwe technologieën. 
 

Sleutelbegrippen hierbij zijn: 
 Impact van het onderwijs vergroten 

 Geven van feedback 

 Samen leren in de elektronische leeromgeving 

 

 

1.3.2 Experts in het onderwijs: passie, ambitie en inspiratie 
 
Kwaliteit van de leerkracht 

Onze medewerkers werken - samen met anderen in hun team - gericht aan hun eigen professionalisering. 
Een hoge kwaliteit van het onderwijs is het doel. De professionele kwaliteit van de leerkracht heeft de 
grootste impact op het leren van leerlingen4. Dit geldt vooral voor didactiek, klassenmanagement, sturing 
van leerprocessen, goed pedagogisch klimaat en aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling.  
 
Sleutelbegrippen hierbij zijn: 

 Leren zichtbaar maken 

 Differentiatie 

 Effectieve administratie met aandacht voor gekoppelde administratiesystemen 

 Eigenaarschap 

 Professionele ontwikkeling 

                                                 
1 De brede vorming bestaat naast de cognitieve vakken ook uit aanbod gericht op burgerschap, cultuur, techniek en 

gezondheid. 
2 Waaronder de toptalenten en passend binnen het schoolondersteuningsprofiel. 
3 ‘Leren leren’ houdt in: leerlingen leren hoe zij kunnen monitoren, controleren of reguleren bij de toepassing van een 

strategie. Hoe wordt de strategie gebruikt en hoe effectief hij? 
4 Aangetoond door onderzoek van o.a. John Hattie en Marzano. 
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 2e graads docenten in het Voortgezet Speciaal Onderwijs 

 Registratie leraren- en schoolleiders (CAO verplichting)  

 

Goed personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid is in duidelijke kaders vastgelegd waardoor medewerkers met passie, ambitie en ge-
ïnspireerd kunnen werken. In 2019 is dit terug te zien in de ‘benchmark tevredenheid’ waarin de medewer-
kers werken bij Ronduit boven het landelijk gemiddelde waarderen.  
Goed personeelsbeleid = goed werkgeverschap.  
 

Voorwaarden hierbij zijn: 
 Professionele leidinggevenden 

 Introductie digitale gesprekscyclus 

 Inzet functiemix 

 Arbeidsparticipatie 

 

Leren van en met elkaar 
Leren van en met elkaar staat centraal. Zo krijgt de ontwikkeling van talenten van directeuren, school-
teams en het onderwijs kracht in een stimulerende en professionele setting. In 2019 is dit zichtbaar door 
onderlinge lesbezoeken en klassenobservaties.  
 

Sleutelbegrippen hierbij zijn: 
 Lerende organisatie 

 Lerende netwerken5 

 
 

1.3.3 Maatschappelijk relevant: samen ondernemen 
 

Onderwijskundige regie 

Al onze directeuren voeren in 2019 de onderwijskundige regie ten aanzien van de doorgaande ontwikke-
lingslijn van kinderen. Hiermee wordt de ononderbroken pedagogische en didactische leerlijn gewaarborgd. 
 
Sleutelbegrippen hierbij zijn: 

 Ontwikkeling van Integraal Kind Centra’s (IKC’S) 

 Bestendiging uitstroom (Voortgezet) Speciaal Onderwijs 

 Samenwerking en toeleiding bij overstappen van kinderen (bijv. vanuit primair (speciaal) onderwijs 

naar voortgezet (speciaal) onderwijs) 

 
Intensievere samenwerking 

Ons bestuur en onze scholen hebben in 2019 een intensievere samenwerking met huidige en eventueel 
nieuwe partners. Deze partners vullen het onderwijs aan met specifieke expertise, op basis van de behoef-
ten van ouders en kinderen.  
 

Sleutelbegrippen hierbij zijn:  

 Werken met partners die het verschil maken 

 Ouderbetrokkenheid 

 
Pedagogisch klimaat 

Op onze scholen heerst een pedagogisch klimaat dat van positieve invloed is op de ontwikkeling van kin-
deren en het leerklimaat in de groep. Kinderen doen positieve ervaringen op, ervaren een grote mate van 
welbevinden en zijn zich bewust van de gestelde grenzen. Dit bevordert het zelfbeeld en het vermogen tot 
zelfregulatie van de kinderen. Daardoor zijn zij ook voor situaties buiten de school goed toegerust. 
 

  

                                                 
5 Collegiale consultatie is een vorm van een lerend netwerk. Het wordt omschreven als een instrument waarmee personen of organi-
saties elkaar de spiegel voorhouden, zodat ze een volgende stap kunnen zetten in het eigen ontwikkelingsproces. 
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Sleutelbegrippen hierbij zijn: 

 Inspraak en betrokkenheid van leerlingen 

 Een positief en veilig leerklimaat 

 Tevredenheid van leerlingen en ouders 

 Een specifieke aanpak en schoollijn ten aanzien van het pedagogisch klimaat (o.a. pedagogisch 

tact, positive behavior support, vreedzame school) 

 Inzet van maatschappelijk relevante projecten 
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2. Onze school 
 
 
2.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk is dragend voor ons werk in de komende schoolplanperiode. We verantwoorden hier vanuit 

welke opvattingen het onderwijs verzorgd wordt. Deze opvattingen zijn gebaseerd op de persoonlijke visies 

van de leerkrachten verbonden aan de school.  
 

 

2.2 Onze missie, hoge ambitie. 
Op De Fontein werken we vanuit een gezamenlijk toekomst ambitie. Deze is om het meest uitdagende, 

boeiende en plezierige onderwijs te geven, waardoor onze leerlingen de allerbeste resultaten halen. Het 
werken aan hoge opbrengsten gaat voor ons juist heel goed samen met het inrichten van een rijke leerom-

geving.  
Wij zien het als onze belangrijkste taak om kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in 

deze maatschappij. We willen, waar mogelijk in nauwe samenwerking met ouders, en partners onze leer-

lingen de kennis en vaardigheden aanleren die nodig zijn voor een goede start in het vervolgonderwijs, 
passend bij de ontwikkelingsmogelijkheden, capaciteiten en belangstelling van het kind. 

 
 

2.3 Onze visie, de beste resultaten met het leukste onderwijs. 
 
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten be-

schouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen. 
 

Visie op ontwikkeling en leren 
 
Op De Fontein vinden we het belangrijk dat er wordt gewerkt vanuit een gemeenschappelijke basis. Deze 

basis is onze visie op leren. Ongeacht het vak dat wordt gegeven, de leerkracht die het kind heeft, de 
groep waar een kind in zit en plek waar het onderwijs wordt gegeven bepaalt de visie op leren de wijze 

waarop het leren gebeurt. Leerkrachten maken gebruik van hun eigen kwaliteiten en talenten en zetten 

deze in bij het geven van hun lessen. Vanuit de visie op leren maken zij keuzes voor hun lessen. De uit-
gangspunten van deze visie moeten zichtbaar zijn in school. Alle medewerkers  hebben zich hieraan ver-

bonden en delen de ambitie uiterlijk in 2019 het leren zichtbaar en herkenbaar vorm te geven volgens het 
beeld dat wij daar bij hebben (zie ook document: ‘visie leren op De Fontein’). 

 
De uitgangspunten zijn: 

1. Leren is leuk, als je ergens plezier in hebt gaat het beter. 
2. Leren is betekenisvol, je moet er wel wat aan hebben. 
3. Leren doe je actief, bij leren ben je bezig en doe je mee. 

4. Leren is doelgericht, leren heeft resultaat, leidt tot diep leren. 
5. Leren doe je samen, leren is een interactief proces. 
Bij het uitvoeren van de doelstellingen uit dit jaarplan worden al deze uitgangspunten meegenomen. Wij 

noemen dit onze ‘Gouden Vijf’. 
 

De Gouden vijf 
1. Plezier 

Motto: ‘Als je ergens plezier in hebt gaat het beter.’ 
Kinderen zijn gemotiveerd om te leren en hebben plezier in wat ze doen. Ze zijn betrokken, ervaren in-

vloed op het onderwijs en hebben lol. Kinderen voelen zich gezien en erkend. Ze voelen dat ze er mogen 

zijn en er wordt recht gedaan aan hun eigenheid. Er wordt rekening gehouden met hun onderwijsbehoef-
ten en mogelijkheden. Er is een positief klimaat en kinderen geven en ervaren vertrouwen. 

 
Kernwoorden: Motiveren, stimuleren, betrokkenheid, humor, gezien worden, eigenheid, vertrouwen, spe-

len, keuze, successen vieren, onderzoeken, leerstijlen, veiligheid 
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2. Betekenisvol 

Motto: ‘Je moet er wel wat aan hebben’. 
Wat de kinderen leren is belangrijk voor ze. Het heeft relatie met de werkelijkheid en de omgeving, waarbij 

hun belevingswereld wordt vergroot. Er is samenhang in de leerstof en kinderen zijn onderzoekend bezig. 
Zij werken met leervragen en diepen onderwerpen uit die belangrijk zijn. De methode is een middel om 

leerdoelen te realiseren. De leerlijnen bepalen wat er geleerd wordt. Vakken zijn geïntegreerd en de leer-

omgeving is hierop ingericht. De kinderen weten wat er van ze verwacht wordt en waar hun werk aan 
moet voldoen. Partners buiten het onderwijs zijn betrokken bij het leren op school. Talenten van leerkrach-

ten worden in de school benut. 
 

Kernwoorden: leervragen, onderzoek, echt, resultaatverwachting, actualiteit, geraakt, rijke leeromgeving, 
samenhang, partners, kindgesprekken, vakkenintegratie, samenhang, specialiteiten benutten, nieuwsgie-

righeid. 

 
 

3. Actief 
Motto: ‘Bij leren ben je bezig en doe je mee’. 
Kinderen weten wat ze aan het leren zijn en werken daar aan. Ze weten wat ze kunnen, wat hun talenten 

zijn en wat hun volgende stap is bij het leren. Ze worden betrokken bij het maken van keuzes en houden 
hun eigen ontwikkeling bij.  

In lessen zijn alle kinderen bezig. Er is overleg en onderzoek. Er wordt bewogen en gewerkt op verschil-
lende plekken en in verschillende samenstellingen. Kinderen stellen elkaar vragen en geven elkaar ant-

woord. Moderne middelen worden gebruikt, waardoor het leren niet alleen in het klaslokaal plaats vindt. 
 

Kernwoorden: taakgericht, bewegen, planmatig, ondernemend, eigenaarschap, portfolio’s, presenteren, 

ICT, social media, ELO, feedback geven en krijgen, samenwerken, rijke leeromgeving, coöperatieve werk-
vormen, kindgesprekken. 

 
 

4. Doelgericht 

Motto: ‘Leren heeft resultaat, leidt tot diep leren’. 
Kinderen krijgen duidelijke instructie waar dat moet. De leerkracht doet voor hoe het moet en leert model-

len aan. Er is tijd om kennis en vaardigheden voldoende te leren en te oefenen. Er is ook ruimte voor eigen 
keuzes, voor eigen vragen en onderzoek. De kinderen zijn betrokken en voelen zich eigenaar van leerdoe-

len. Zij weten wat ze gaan leren en kunnen doelen verwoorden. Leerkrachten begeleiden kinderen bij het 

leren en het halen van hun doelen. Kinderen leren begrijpen en toepassen. Voor het dieper leren kunnen 
zij, op hun eigen niveau, analyseren, evalueren en creëren. 

Onze kinderen leren door te spelen en te onder-
zoeken. 

 
Kernwoorden: metacognitie, begripsvorming, ge-

bruik van data, leervragen, onderzoekende hou-

ding, leerdoelen, leerstijlen, visueel maken, mo-
delen, uitdaging, leerlijnen, kritisch denken, vol-

harding, probleem oplossend, modellen, presen-
taties, formatieve feedback, zelfregulatie, reflec-

teren, spel, uitdagende leeromgeving. 

 
 

5. Samen 
Motto: ‘Leren is een interactief proces’. 
Leren doe je samen. In de les vindt veel samen-
werking en overleg plaats. Kinderen werken aan 

groepswerk en gezamenlijke doelen. Zij gaan 

prettig met elkaar om en luisteren naar elkaar. 
Ze helpen de ander en durven elkaar om hulp te 
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vragen. Kinderen werken niet alleen aan hun individuele ontwikkeling, maar voelen zich ook verbonden 

met elkaar. Zij vormen een hechte gemeenschap. Er wordt gewerkt aan een verantwoordelijke houding; 

naar jezelf, de ander en de omgeving. Fouten maken mag en is belangrijk voor het leren. 
 

Kernwoorden: coöperatief, delen, fouten maken, ouderbetrokkenheid, vertrouwen, samenwerking, commu-
nicatie, verantwoordelijk, mediation, reflectie, feedback geven en krijgen, gemeenschap, helpen, partners, 

leerkrachtkwaliteiten, zorg voor elkaar, veiligheid. 

 
 

 
Visie op onderwijs 

De Fontein is een openbare school voor ieder kind, met welke achtergrond dan ook. Een school met ruimte 
voor verschillende ideeën en aandacht voor elk individu. Het onderwijs aan onze school is steeds in bewe-

ging. We proberen in onze school vernieuwend en onderscheidend bezig te zijn, waarbij we bewaken dat 
goede zaken uit het verleden behouden blijven.  

De Fontein is ondernemend en resultaat gericht. Waar kan maken we gebruik van bestaande voorzienin-
gen. Als die er niet zijn ontwikkelen we die zelf. Het verleden heeft laten zien dat de ontwikkel en innova-

tiekracht van De Fontein heel groot is. 

We besteden veel aandacht aan basisvaardigheden, zoals taal, lezen en rekenen. Vooral lezen en taal zijn in 

onze maatschappij een onmisbare vaardigheid. Taal is het hart van ons onderwijs. Op alle terreinen zijn er 
doorgaande leerlijnen: denkt u hierbij aan leerlijnen, die bij vakgebieden horen (bijv. lezen, rekenen), maar 

ook aan vaardigheden (bijv. samenwerken, zelfstandig werken) en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  
 

Waar mogelijk wordt binnen het onderwijs gedifferentieerd. Daarbij kijken wij wat kinderen kunnen: wie 
extra hulp of tijd nodig heeft, krijgt dat zoveel mogelijk binnen de eigen groep – en wie meer mogelijkheden 

heeft wordt uitgedaagd om zich breder te ontwikkelen. 

 
Op allerlei gebieden wordt ICT binnen het onderwijs ingezet. Naast dit alles vinden wij het belangrijk dat 

kinderen bezig zijn met sport en in aanraking komen met cultuur, natuur en techniek. Binnen een thema of 
project kan dit laatste, zowel binnen als buiten school, goed worden gerealiseerd. 

 

 
Visie op opbrengsten van het onderwijs 
 
De Fontein wil de allerbeste opbrengsten halen, passend bij de kinderen. De leerkrachten monitoren hun 

handelen voortdurend. Resultaten worden geanalyseerd en het onderwijs wordt geëvalueerd. Het aanbod 

wordt voortdurend afgestemd op de onderwijs behoefte van de leerling.  
De Fontein werkt volgens de principes van opbrengst gericht werken en handelingsgericht werken. Meer 

informatie hierover leest ik in ons zorgplan en in paragraaf 1.3.1. van dit schoolplan. 
 

 
Visie op schoolklimaat 
 

Alle betrokkenen bij de school moeten zich veilig voelen op school. Daartoe heeft De Fontein drie basis-
waarden opgesteld: 

1. Ik ben verantwoordelijk 
2. Ik toon respect 

3. Ik zorg voor veiligheid 

We zijn er trots op dat in onze school vele nationaliteiten en culturen zijn vertegenwoordigd. Wij beschou-
wen het als een rijkdom dat kinderen in grote diversiteit met elkaar wonen, spelen en naar school gaan. 

Naast de eigen identiteit en het eigen waarde systeem thuis of op straat kent De Fontein heel duidelijk 
haar drie basis waarden. Van alle betrokkenen wordt verwacht  dat zij hier aan conformeren.  

Het uitdragen van onze basiswaarden is een actieve bezigheid. Dat betekent dat we elkaar aanspreken, 
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helpen en ondersteunen om het gewenste gedrag te vertonen. Naast het geven van straf straf zullen wij 

dus ook altijd begeleiden. 

 
Visie op maatschappelijke positionering 
 
De Fontein is onderdeel van de wijk. Wij vinden het belangrijk om in goed contact te staan met die wijk. 

Waar kan integreren we de omgeving met school. Dat betekent dat we partners uitnodigen om samen met 

ons te werken aan de doelen die wij op school stellen. Voor kinderen en ouders. Waar kan gebruiken wij 
onze mogelijkheden en kwaliteiten om de omgeving te versterken. We zien het als onze maatschappelijke 

opdracht de kinderen, de ouders en de omgeving optimaal te versterken. Samen werken, elkaar goed aan-
vullen en werken vanuit kansen en mogelijkheden vinden wij heel belangrijk. 
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3. Onderwijskundige vormgeving 
 

 

3.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school wordt vormgegeven. In de beschrijving 
van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe invulling gegeven wordt aan de wettelijke opdracht van het 

onderwijs rekening houdend met de missie van de school en hetgeen in de komende schoolplanperiode 

gerealiseerd wordt gezien de visie. Beide zijn beschreven in het vorige hoofdstuk. 
 

 

3.2 Wettelijke opdracht van het onderwijs 
 

In de wet op het primair onderwijs staat in een aantal artikelen beschreven aan welke eisen het onderwijs 
moet voldoen. In de hierna volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan 

deze wettelijke eisen. 
 

3.2.1. Ononderbroken ontwikkeling 
Artikel 8 lid 1 van de WPO geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een onon-
derbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ont-

wikkeling van de leerlingen.  
 

Op onze school geven we hieraan als volgt vorm: 
 

 

3.2.2. Brede ontwikkeling 
Artikel 8 lid 2 WPO geeft aan: Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke 

ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van so-
ciale, culturele en lichamelijke vaardigheden (brede ontwikkeling). 

 

Dit geven wij op de volgende wijze vorm: 
 

 
3.2.3. Multiculturele samenleving 
Artikel 8 lid 3 WPO geeft aan: Het onderwijs:  

a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,  
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en  

c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergron-
den en culturen van leeftijdgenoten.  

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt be-
steed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal.  

 

Daar zorgen we op onze school op de volgende manier voor: 
 

 

3.3 Kerndoelen 
 

Artikel 9 lid 5 WPO geeft aan: Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot en met 
vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld.  

En in artikel 9 lid 6: Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactivitei-
ten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert. Hierna volgt een be-

schrijving van de leerstofgebieden waarvoor kerndoelen geformuleerd zijn en hoe deze op onze school aan 

de orde komen. 
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1. Nederlandse taal: Het taalbeleidsplan 
Taal is het hart van ons onderwijs. Het is het allerbelangrijkste wat wij onze leerlingen willen leren, het 

vormt de kapstok voor ons onderwijs. Onder taal wordt begrepen: mondeling taalonderwijs, schriftelijk 
taalonderwijs en taalbeschouwing (waaronder strategieën). Belangrijke thema’s hier in zijn: 

 
Technisch lezen 

De technische vaardigheid is belangrijk om goed en vlot kennis tot je te nemen. De Fontein werkt vanuit 

de gedachte: ‘lezen is leuk, wie lezen leuk vindt gaat het meer doen, wie veel leest wordt er beter in, wie 
beter kan lezen kan beter leren’. Wij investeren daarom heel veel aan het begin van de reeks, zodat kin-

deren vanaf jonge leeftijd lezen leuk vinden. 
 

Woordenschat 

Een goede woordenschat is nodig voor een goed begrip van de wereld en om je eigen gedachtes goed te 
uiten. Wij vergroten de woordenschat van leerlingen met de methodiek ‘Met Woorden in de Weer 

(MWIDW)’. Hiermee koppelen wij woordenschat aan wereldbegrip. Nieuwe woorden worden in bestaande 
netwerken geplaatst, waardoor de woorden beter worden onthouden.  

 
Begrijpend lezen 

Begrijpend lezen is een zeer belangrijke vaardigheid voor het schoolsucces. Voor begrijpend lezen hebben 

kinderen strategieën nodig, maar ook een goede woordenschat en een goed technisch niveau. Deze zaken 
zijn niet los van elkaar te zien. Wij investeren daarom in alle facetten. 

 
Leestijd 

Op De Fontein hanteren we geen vast tijdstabellen voor het lezen. Bij het opstellen van de roosters kijken 

de leerkrachten hoe de groep in elkaar zit en wat dit betekent voor de hoeveelheid leestijd. Hiermee ver-
antwoord de individuele leerkracht zijn onderwijs (in eerste instantie aan interne begeleiding en directie). 

 
Methoden 

Bij het geven van taal onderwijs zijn de leerlijnen leidend.  De leerkracht  heeft een goed beeld van het 
niveau van de leerling en past zijn onderwijs aan aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Hierbij wordt 

gewerkt met methodes. Deze ondersteunen de leerkracht bij het realiseren van zijn doelen. Er is een 

sterke mate van differentiatie.  
De gebruikte methodes zijn terug te lezen in ons OZOP / SOP. 

 
Het taalbeleidsplan 

Ons volledige taalbeleid en de wijze van inzet is terug te lezen in ons taalbeleidsplan. Dit beleidsplan wordt 

continu op onze nieuwste ontwikkelingen aangepast. 
 

 
 

2. Rekenen, het rekenbeleidsplan 
Hieronder wordt begrepen: wiskundig inzicht en handelen, getallen en bewerkingen en meten en meet-
kunde. Naast de rekenvaardigheid is onze constatering dat het rekenwerk ook een hoge mate van taal-

vaardigheid vraagt. Ook bij het taalonderwijs houden wij daarom rekening met de aan te leren begrippen. 
 

Rekentijd 
Op De Fontein hanteren we geen vast tijdstabellen voor het lezen. Bij het opstellen van de roosters kijken 

de leerkrachten hoe de groep in elkaar zit en wat dit betekent voor de hoeveelheid leestijd. Hiermee ver-

antwoord de individuele leerkracht zijn onderwijs (in eerste instantie aan interne begeleiding en directie). 
 

Methoden 
Bij het geven van reken onderwijs zijn de leerlijnen leidend.  De leerkracht  heeft een goed beeld van het 

niveau van de leerling en past zijn onderwijs aan aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Hierbij wordt 

gewerkt met methodes. Deze ondersteunen de leerkracht bij het realiseren van zijn doelen. Er is een 
sterke mate van differentiatie.  

De gebruikte methodes zijn terug te lezen in ons OZOP / SOP. 
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Het rekenbeleidsplan 

Ons volledige rekenbeleid en de wijze van inzet is terug te lezen in ons rekenbeleidsplan. Dit beleidsplan 

wordt continu op onze nieuwste ontwikkelingen aangepast. 
 

 

3. Engels. 
Engels wordt op De Fontein gegeven in groep 6,7 en 8. We willen in de eerste jaren van de school vooral 
focussen op het goed leren van de Nederlandse taal en daar voor de maximaal beschikbare leertijd gebrui-

ken. In de hogere leerjaren willen we de leerlingen ook goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs. 

Engels wordt bij ons in de hoogste groepen gegeven met de methode Take it easy. 
veel ouders zien echter graag dat we ook in lagere groepen Engels geven. We hebben hier voor een bui-

tenschool programma ontwikkeld, Fontein Engels PO. On dit programma kunnen kinderen van groep 4 en 
5 voor een kleine vergoeding buiten schools Engels volgen. Er wordt dan gewerkt met de methode Gro-

ove.me. 

 
Gebruikte methodes en leertijd 

In het OZOP / POS is terug te lezen welke methodes worden ingezet op de verschillende vakken en Engels. 
Elke leerkracht bepaalt aan het begin van het schooljaar op basis van de onderwijsbehoefte van zijn of 

haar groep de benodigde leertijd voor Engels en verantwoordt dit aan directie en IB. 

 
 

4. Wereldoriëntatie: Oriëntatie op jezelf en de wereld 
Hieronder wordt verstaan: mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte en tijd. Op De Fontein wordt 

bij voorkeur gewerkt met zinvolle thema’s. Waar kan worden onderwerpen uit de wereldoriëntatie gekop-
peld en geïntegreerd aangeboden. 

Wereldoriëntatie wordt ook gebruikt om taal- en woordenschatdoelen te realiseren, dit van uit onze ge-

dacht ‘taal is het hart van ons onderwijs’.  
 

Gebruikte methodes en leertijd 
In het OZOP / POS is terug te lezen welke methodes worden ingezet op de verschillende vakken en we-

reldoriëntatie. Elke leerkracht bepaalt aan het begin van het schooljaar op basis van de onderwijsbehoefte 

van zijn of haar groep de benodigde leertijd voor wereldoriëntatie en verantwoordt dit aan directie en IB. 

 
 

5. Sociaal- emotionele ontwikkeling 
Op De Fontein vinden wij het belangrijk dat kinderen goed met elkaar om gaan. Ook signaleren wij dat een 
groot deel van onze kinderen niet vanzelfsprekend direct het gewenste gedrag laat zien. Wij vinden het 

daarom ontzettend belangrijk de leerlingen te begeleiden in hun gedrag. Wij doen dit middels: 

- De methode De Vreedzame school 
- Het werken vanuit positief en gewenst gedrag (uitgangspunten PBS) 

- Het opstellen van gedragsbegeleidingsplannen en kindplannen voor individuele leerlingen. 
- Het gebruik maken van partners, waaronder: humanistisch vormingsonderwijs, zorginstelling Par-

lan, schoolmaatschappelijk werk. 

- Het volgen van de sociaal- emotionele ontwikkeling, het maken van analyses en het plannen van 
begeleiding. 

- Het werken vanuit de drie basiswaarden. 
 

Gebruikte methodes en leertijd 
In het OZOP / POS is terug te lezen welke methodes worden ingezet op de verschillende vakken en soci-

aal- emotionele ontwikkeling. Elke leerkracht bepaalt aan het begin van het schooljaar op basis van de on-

derwijsbehoefte van zijn of haar groep de benodigde leertijd voor de hierbij horende methodes en verant-
woordt dit aan directie en IB. 
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6. Kunstzinnige oriëntatie, het cultuurbeleidsplan 
De Fontein wil hoge resultaten halen binnen een context van brede ontwikkeling van kinderen. Cultuur is 

daar een belangrijk element in. Er is samenwerking met Artiance, de cultuurinstelling van Alkmaar. Samen 
zorgen we voor een dekkend aanbod in toneel, dans, musical, beeldende vorming en muziek. Alle leer-

lingen krijgen gedurende hun basisschoolperiode alle blokken aangeboden door een professional / vakdo-
cent. 

In de lessen van de vakdocenten cultuur leren de kinderen naast de culturele vaardigheden ook sociale 

vaardigheden. Ook is aandacht voor overige schooldoelen, zoals taal en woordenschatontwikkeling. 
 

Het cultuurbeleidsplan 
De volledige omschrijving van onze visie en inzet op de culturele vakken is terug te lezen in het cultuurbe-

leidsplan van De Fontein. 

 
Gebruikte methodes en leertijd 

In het OZOP / POS is terug te lezen welke methodes worden ingezet op de verschillende vakken voor cul-
tuur. Elke leerkracht bepaalt aan het begin van het schooljaar op basis van de onderwijsbehoefte van zijn 

of haar groep de benodigde leertijd voor de culturele vakken en verantwoordt dit aan directie en IB. 

 
 

 

7. Bewegingsonderwijs 
Sport en bewegen is een belangrijk vak op De Fontein. Er wordt gewerkt met een duale vakdocent. Deze 
geeft gymlessen op school, verzorgt motorische ondersteuning en maakt de verbinding naar de wijk mid-

dels de buitenschoolse activiteiten voor sport (Sport X) en het sport- en cultuurfonds. 

 
Gebruikte methodes en leertijd 

In het OZOP / POS is terug te lezen welke methodes worden ingezet op de verschillende vakken en sport. 
De vakdocent gym bepaalt aan het begin van het schooljaar gymrooster en verantwoordt deze aan directie 

en IB. 
 

 

 

3.4 Kinderen die extra zorg behoeven 
 
Artikel 8 lid 4 WPO geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs ge-

richt op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. 

De wijze waarop op De Fontein het systeem van zorg en begeleiding is ingericht en waar de basisonder-
steuning uit bestaat is terug te lezen in ons zorgplan en het OZOP / POS. Er is intensieve samenwerking 

met het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. 
 

In lid 6 staat: De scholen gebruiken een leerling- en onderwijsvolgsysteem waaruit de vorderingen in de 

kennis en vaardigheden blijken op het niveau van de leerling, de groep en de school. Het leerling- en on-
derwijsvolgsysteem bevat toetsen die kennis en vaardigheden van de leerling meten op de terreinen, ge-

noemd in het tweede lid. 
De Fontein heeft het volledige toetssysteem omschreven 

in het zorgplan. Jaarlijks wordt dit vertaald naar de zorg-

kalender voor dat schooljaar. 
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4. Personeelsbeleid 
 

 

4.1 Inleiding 
 

De zorg voor personeel is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. 
Op bovenschools niveau is het personeelsbeleid beschreven in het integraal personeelsbeleidsplan. Daarin 

is ook opgenomen op welke manier we de wettelijke eis vormgeven met betrekking tot evenredige verte-

genwoordiging van vrouwen in leidinggevende taken. In de bijlage staat de ordening van de documenten 
van het personeelsbeleid opgenomen. 

 
Marzano c.s. geven aan, dat de factor ‘collegialiteit en professionaliteit’ dragend is voor schoolontwikkeling. 

Op onze school streven we collegialiteit na, die zich uit in gedrag zoals door Fullan en Hargreaves omschre-

ven: 
 Oprechte interacties, die beroepsmatig van aard zijn; 

 Het openlijk met elkaar delen van successen, mislukkingen en fouten; 

 Het tonen van respect voor elkaar; 

 Het constructief analyseren en bekritiseren van praktijken en procedures. 

‘Levenslang leren’ geldt zeker voor de beroepsgroep van leraren. De ontwikkelingen en mogelijkheden vol-

gen elkaar wat dat betreft in snel tempo op. Het is dus erg belangrijk de juiste keuzes te maken. Uitgangs-
punt bij die keuzes is het gezamenlijk vastgestelde beleid, zoals verwoord in dit schoolplan. Kenmerkend 

voor de wijze waarop professionalisering vormgegeven zal worden, is dat gebruik gemaakt wordt van ‘le-
ren van en met elkaar’ rechtstreeks gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Dit kan invulling krijgen binnen 

het team, maar zeker ook in samenwerking met collega’s van andere scholen. 

 
 

4.2 Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid 
 

In deze paragraaf noemen we de belangrijkste aandachtspunten van personeelsbeleid voor de komende 

vier jaar. Deze beleidsonderdelen hangen nauw samen met de voornemens op onderwijskundig gebied. 
In relatie met het onderwijskundig beleid zijn op het gebied van personeelsbeleid de volgende beleidsvoor-

nemens van belang: 
 

Kwaliteit van de leerkracht 

Onze medewerkers werken - samen met anderen in hun team - gericht aan hun eigen professionalisering. 
Een hoge kwaliteit van het onderwijs is het doel. De professionele kwaliteit van de leerkracht heeft de 
grootste impact op het leren van leerlingen6. Dit geldt vooral voor didactiek, klassenmanagement, sturing 
van leerprocessen, goed pedagogisch klimaat en aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling.  
 
Goed personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid is in duidelijke kaders vastgelegd waardoor medewerkers met passie, ambitie en ge-
ïnspireerd kunnen werken. In 2019 is dit terug te zien in de ‘benchmark tevredenheid’ waarin de medewer-
kers werken bij Ronduit boven het landelijk gemiddelde waarderen.  
Goed personeelsbeleid = goed werkgeverschap.  
 

Leren van en met elkaar 

Leren van en met elkaar staat centraal. Zo krijgt de ontwikkeling van talenten van directeuren, school-
teams en het onderwijs kracht in een stimulerende en professionele setting. In 2019 is dit zichtbaar door 
onderlinge lesbezoeken en klassenobservaties.  
 

 

                                                 
6 Aangetoond door onderzoek van o.a. John Hattie en Marzano. 
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5. Kwaliteitszorg 
 

 

5.1 Inleiding 
 

Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijs op onze school vormgeven. 
In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze wij onze kwaliteit bewaken, borgen en verbeteren. Eerst 

geven we aan welke aspecten deel uitmaken van onze zorg voor kwaliteit. Vervolgens wordt uiteengezet 

op welke wijze we ervoor te zorgen dat al deze aspecten in onderlinge samenhang een compleet en even-
wichtig kwaliteitssysteem vormen. 

 
 

5.2 Voorwaarden van onze kwaliteitszorg 
 
Onze kwaliteitszorg baseren we op het INK-model. In dit model (aangepast voor het onderwijs), is een on-

derverdeling gemaakt in organisatie (leiding, personeelsbeleid, doelen en strategie, middelen en proces-
sen) en resultaten (waardering personeel, ouders/leerlingen, personeel en leeropbrengsten). Door syste-

matisch na te gaan of de gewenste effecten en resultaten gehaald worden, wordt het mogelijk het beleid 

waar nodig bij te sturen. 
In die zin maken we gebruik van de ‘plan-do-check-act cyclus’. In het INK-model kort weergegeven door 

leren en verbeteren. 
 

Leider-
schap 

 
Perso-

neels-be-
leid 

 

Manage-
ment 
van 

processen 

 
Waardering 
personeel 

 

Leer-op-
brengsten 

      

 
Doelen en 
strategie 

  
Waardering 
ouders/leerl. 

 

      

 
Inzet 

middelen 
  

Waardering 
omgeving 

 

   
Organisatie  Resultaten 

  Leren en verbeteren   

 
De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het hierna beschreven kwaliteitszorgsysteem. De 

werkzaamheden zijn onder andere: 

- het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus bij de activiteiten m.b.t kwaliteitszorg 
- het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang 

- het vastleggen en bewaken van teamafspraken 
- het creëren van draagvlak 

- het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de leraren 

- het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking (w.o. het systematisch 
geven van feedback). 

Voor de leerkrachten geldt, dat zij betrokken zijn op en zich medeverantwoordelijk weten voor de kwaliteit 
van het onderwijs op de school als geheel. Dit vanuit de opvatting, dat ontwikkelend onderwijs slechts mo-

gelijk is, als er sprake is van een professionele cultuur.  
Kenmerkend daarvoor zijn: ontwikkelend vakmanschap; betrokkenheid; verantwoordelijkheid, niet alleen 

voor de eigen taak, maar voor het onderwijs op de school als totaliteit; bereidheid tot reflecteren op eigen 

handelen. 
Onze school maakt zijn maatschappelijke taak waar door goede contacten te onderhouden met voor ons 

onderwijs relevante collega scholen, instanties, verenigingen en overige organisaties. Over de activiteiten 
die we in dit kader doen en de effecten die dat ons inziens oplevert, leggen we verantwoording af naar de 

betreffende instanties en ons bestuur en de ouders. 

Het voorgaande schetst het kader en de sfeer van waaruit wij kwaliteitszorg vorm geven. 
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5.3 De inrichting van onze kwaliteitszorg 
 

Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg is het schoolplan het richtinggevend document bij de kwaliteitsver-
betering. Daarnaast gebruiken we het jaarlijks op te stellen jaarplan om vinger aan de pols te houden en 

het schoolontwikkelingen bij te stellen. 
Beide documenten hangen nauw met elkaar samen en zijn een belangrijk hulpmiddel bij het systematisch 

doorlopen van de kwaliteitscyclus. 

 
Schoolplancyclus 
Voor het samenstellen van het schoolplan hanteren wij de volgende werkwijze: 
We starten met een nauwgezette bepaling van hoe de stand van zaken met betrekking tot alle beleidsas-

pecten van de school is. Een aantal onderdelen die bij deze zogenaamde positionering gebruikt worden, 

zijn onderdeel van een kortere cyclus, dan de schoolplancyclus, die 4 jaar beslaat. Waar dat het geval is 
geven we dat aan. 

Voor de positionering gebruiken we de volgende middelen, werkwijzen: 
 
Analyse van de leerlingenpopulatie 
Ieder jaar stellen we vast welke leerlingen bij ons op school speciale onderwijsbehoeften hebben. Het gaat 

daarbij om: 

- Aantal leerlingen met extra gewicht 
- Aantal leerlingen met meer dan een half jaar achterstand op het gebied van taal en rekenen 

- Aantal leerlingen met het Nederlands als tweede taal 
- Aantal leerlingen met een beschikking voor een vorm van speciaal onderwijs. 

De intern begeleider maakt dit overzicht in april, zodat het kan worden meegenomen in de jaarlijkse evalu-

atie van het beleidsplan. 
 

Rapportage: aan het team 
Te gebruiken bij: evaluatie en opstellen van het jaarplan en bijstelling schoolplan. 

 
Overzicht van de positie in de wijk/regio 
De directeur maakt een overzicht van de positie van de school in onze wijk. Daarin komen de volgende as-

pecten aan de orde: 
- Overheidsbeleid en samenwerkingsverband (eens per twee jaar) 

- Tevredenheid en verwachtingen van ouders (elke twee jaar wordt bij een kwart van de ouders de te-
vredenheid bepaald met behulp van de kwaliteitsvragenlijst van Van Beekveld en Terpstra) 

- Kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de leerlingenpopulatie ook in relatie met de ontwikke-

ling op de collega-scholen (eens per 4 jaar) 
- Een SWOT-analyse (eens per vier jaar) 

- Zicht op contacten met instellingen, verenigingen, collega scholen. We gaan na wat deze contacten 
voor effecten hebben binnen de school en hoe de betreffende instellingen de contacten waarderen. Op 

basis daarvan bepalen we op welke wijze het contact voortgezet wordt. 

 
Rapportage aan: het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad, het team en de betrokken instanties. 

Te gebruiken bij: evaluatie, opstellen en bijstellen van het schoolplan en het jaarplan. 
 

Het bepalen van de doelen van de school 
Eens in de vier jaar stelt het team, op initiatief van de directeur, doelen voor het onderwijs vast (op basis 

van de analyse van de uitgangspositie). Deze doelen worden vastgelegd in de missie en visie. Bij de be-

schrijving komen de volgende onderdelen aan de orde: 
- Te bereiken doelen op het gebied van onderwijs en leren. 

- De te bereiken leeropbrengsten  Deze worden ieder jaar vastgesteld (tussen- en eindresultaten; reke-
ninghoudend met onze populatie) volgens het opbrengstendocument. 

- Te bereiken doelen op gebied van schoolspecifieke aspecten. Het gaat hier om doelen waarmee we 

ons willen profileren. 
 

Rapportage aan: het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad. 
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Te gebruiken bij: jaarlijkse analyse van de huidige situatie (wat is er van de doelen al gerealiseerd en wat 

moet nog worden nagestreefd).  

Het bevoegd gezag stelt de doelen vast. 
 

Analyse van de huidige situatie aan de hand van de doelstellingen 
Eens per 4 jaar gaat de directeur na in hoeverre de schooldoelstellingen zijn gerealiseerd. Daarbij worden 

de volgende instrumenten ingezet: 

Voor doelen op het gebied van onderwijs en leren en schoolspecifieke aspecten: 
De in te zetten instrumenten zijn afhankelijk van de gekozen doelen. Het kan gaan om: 

- Klassenbezoeken 
- Functionerings- en beoordelingsgesprekken 

- Interviews met ouders 
- Interviews met kinderen 

- Interviews met leraren 

- Een enquête en/of schooldiagnose-instrument 
Voor doelen op het gebied van te bereiken leerresultaten 

- Het in paragraaf 3.4 opgenomen overzicht van toetsinstrumenten 
De directeur neemt het initiatief voor de uitvoering van de analyse. Daartoe wordt jaarlijks, in overleg met 

het team, een plan van aanpak gemaakt. 

 
Rapportage aan: het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad, het team. 

Te gebruiken bij: het jaarplan en de bijstelling van het meerjarenplan 
 

Evaluatie schoolplan 
In het vierde uitvoeringsjaar wordt de balans opgemaakt van de resultaten van de afgelopen schoolplanpe-

riode. Naast de eigen gegevens, wordt ook gebruik gemaakt van de gegevens van de inspectierapporten 

om inhoudelijk vast te stellen waar de school zich ten aanzien van onderwijskundige ontwikkeling op dit 
moment bevindt.  

Alle gegevens uit deze en hiervoor genoemde acties worden door de directeur geanalyseerd op sterke en 
zwakke punten (SWOT-analyse). Deze wordt gepresenteerd op een studiedag voor het team, waarbij ook 

informatie verstrekt wordt over relevante ontwikkelingen van dat moment en in de nabije toekomst. 

Op basis van deze informatie en gebruik makend van de inzichten en ideeën van de leerkrachten,  worden 
missie en visie van de school waar nodig geactualiseerd en bijgesteld en worden strategische doelen gefor-

muleerd voor de nieuwe schoolplanperiode. 
Deze visie en de daarop gebaseerde strategische doelen vormen de basis voor de verdere invulling van het 

schoolplan.  

Gezien de formele status van dit document wordt dit vastgesteld door MR en bestuur van de school. Ou-
ders worden middels de schoolgids op de hoogte gesteld van de hoofdlijnen van beleid, zoals dat vastge-

steld is in het schoolplan. 
 

Jaarplancyclus 
Systematische evaluatie van beoogde beleidsresultaten en de kwaliteit van onderwijs en leren. 

De directeur stelt jaarlijks een jaarverslag op (als onderdeel van het actieplan) voor evaluatie van de be-

leidsdoelen. Evaluatie van de leerresultaten zijn geen onderdeel van dit plan, maar worden apart opgeno-
men in het opbrengstendocument. 

De evaluatie van de beleidsresultaten die m.b.v. het jaarplan worden nagestreefd gebeurt aan de hand van 
de volgende instrumenten (afhankelijk van de aard van het na te streven resultaat): 

- Klassenbezoeken om na te gaan in hoeverre beleidsvoornemens en schooldoelstellingen worden gerea-

liseerd. Daarnaast vinden klassenbezoeken plaats in het kader van het geven van feedback op het on-
derwijsgedrag. 

- Functionerings- en beoordelingsgesprekken waarin ook de leeropbrengsten van de betreffende groep 
aan de orde komen. 

- Interviews en/of kwaliteitsvragenlijsten met ouders, leerlingen en leden van het bevoegd gezag. 
- Evaluaties (bijvoorbeeld door middel van korte vragenlijstjes) van oudercontacten en ouderavonden. 

- Toetsinstrumenten om leerresultaten vast te stellen. 
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Het jaarplan wordt ieder jaar opgesteld met behulp van onderstaand schema: 

 

Doelstelling en beoogd resultaat 2015-2016 
 

 

 

Activiteiten Planning en regie 

 

 

 

Indicator 

 

Meting of doel 

 

Randvoorwaarden 

Financiën: 
ICT: 

Huisvesting: 
Tijd: 

Activiteiten Planning en regie 

 

 

 

Indicator 

 

Meting of doel 

 

Randvoorwaarden 

Financiën: 

ICT: 

Huisvesting: 
Tijd: 

 

Rapportage aan: het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad en het team. 
Te gebruiken bij: Opstellen jaarplan en bijstellen en/of opstellen schoolplan tijdens een jaarlijkse studiedag 

waarin de voortgang van het vierjarig beleidsplan wordt geëvalueerd. 
Doel van deze dag is verder: 

· Conclusies trekken uit de resultaten van het evaluatieplan en op basis hiervan een jaarlijkse acties 
vaststellen (met per actie beoogde resultaten) ten behoeve van de voortgang van het vierjarig beleids-

plan. 

· Het jaarlijks opstellen van een scholingsbeleid. Het scholingsbeleid sluit aan op de schoolontwikkeling 

zoals die is omschreven in het schoolontwikkelingsplan. Daarnaast blijft er in het scholingsbudget 
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van leraren op basis van de afspraken in de persoonlijke ontwik-

kelingsplannen (POP’s). 

 
Kwaliteitsdocument 

In het kwaliteitsdocument staat een beschrijving van onze werkwijze in de vorm van besluiten en procedu-
res. Het kwaliteitsdocument bevat ook een vierjaarlijkse planning, die aangeeft wanneer de besluiten en 

procedures worden geëvalueerd. Per besluit/procedure is aangegeven op welke wijze deze wordt geëvalu-

eerd. 
Daarnaast evalueren we jaarlijks onze leeropbrengsten met het team. We doen dit aan de hand van het 

eerder genoemde opbrengstendocument. 
 

Rapportage: het team, het bevoegd gezag. 
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6. Strategische schoolkeuzes 
 

 

6.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk starten we met een interne en externe analyse met betrekking tot het onderwijs op onze 
school. Dit heeft geresulteerd in een aantal sterke en zwakke kanten van onze organisatie en kansen en 

bedreigingen in de nabije toekomst. Dit overzicht is mede gebruikt om de best mogelijke strategische keu-

zes te maken voor de toekomst. 
In paragraaf 6.2 worden deze keuzes door middel van beleidsvoornemens in een overzicht weergegeven. 

Daarbij wordt zo concreet mogelijk aangegeven welke resultaten we ten aanzien van deze onderwerpen in 
de komende vier jaar nastreven. 

Vervolgens geven we in een globale planning aan (6.3) wanneer deze onderwerpen aan de orde zullen ko-

men. Op basis van dit meerjarenplan wordt jaarlijks een gedetailleerd jaarplan opgesteld. Bij de opstelling 
van zo’n jaarplan zal rekening gehouden worden met de resultaten van het voorgaande schooljaar. 

 
 

6.2 Interne en externe analyse. 
 
De interne analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: 

Sterk Zwak 

Leerlingen, ouders en medewerkers gaan met 
plezier naar school. Er is hoge tevredenheid en 

goede samenwerking. 

Grote groep kinderen start onderwijs met grote 
achterstand. Dit op gebied taal, rekenen en 

SEO. 

Er heerst een veilige sfeer. Kinderen voelen zich 
veilig en leerkrachten werken hier actief aan. 

Veel kinderen zijn meertalig. Door gebrekkige 
beheersing eigen taal wordt het Nederlands on-

voldoende ondersteund. 

Er is vakkundig personeel, goed opgeleid, ver-

schillende differentiaties/specialisaties. 

Ouders vinden het moeilijk hun kinderen op de 

juist wijze te ondersteunen. 

Veel expertise in de school, o.a. op master ni-
veau. 

De school staat in een instabiele wijk, met veel 
doorstroming en vaak ook onrust. 

Er zijn goed partners die ondersteunen bij het 

realiseren van de doelen op school. 

Individuele verschillen tussen kinderen op 

school zijn groot, zowel cognitief als in de brede 
ontwikkeling. 

Er is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid, 

een lerende en opbrengstgerichte cultuur. 

Zelfregulering van de kinderen verdient aan-

dacht. 

 

 

De externe analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: 

Kans Bedreiging 

De school heeft passend antwoord op verschil-

lende groep kinderen. Er is ondernemerschap 
om de juiste voorzieningen op te bouwen, ook 

als ze nog niet bestaan. 

Passend onderwijs leidt tot een grotere zorg-

druk in de groepen. Leerkrachten moeten meer 
kunnen, meer differentiëren en meer admini-

streren. 

De school heeft de afgelopen jaren een goede 
naam opgebouwd, te werken vanuit kansen en 

mogelijkheden. De ambitie is groot. Ouders ge-
ven aan daar graag bij te zijn en dit te waarde-

ren. 

Het werken in onderwijs wordt als zwaar erva-
ren. Werkdruk ligt op de loer. 

Er zijn partners gevonden die aanvullend op het 
schoolaanbod werken aan de doelen van de 

school. Samen doen we wat we alleen niet kun-
nen. Samenwerking is duurzaam. 

Kinderen laten in school niet automatisch het 
gewenste gedrag zien. Er is veel ondersteuning 

nog, soms meer dan de leerkrachten wenselijk 
vinden. 

De school heeft een heldere visie op leren. De terechte noodzaak aan externe doelen zoals 

inspectie normen te voldoen wordt door mede-
werkers soms ook als een enorme last ervaren.  
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Het team is sterk en doelgericht. Samenwerking 
is vanzelfsprekend en er heerst een open cul-

tuur t.a.v. opbrengsten en doelen. 

 

  

 

Door deze gegevens met elkaar te combineren, af te zetten tegen wat we op onze school willen realiseren 
en de strategische keuzes van Ronduit, zijn uit een veelheid van mogelijkheden de volgende beleidsvoor-

nemens opgesteld voor de komende jaren. 

 
 

6.3 Beleidsvoornemens 
 

Als we kijken naar 2019, het jaar waarin deze planperiode afloopt, dan moet binnen de negen beleidslijnen 

de volgende doelstellingen zijn gerealiseerd. 

Kind van de 21e eeuw; leren voor de toekomst 

 

Brede vorming 
 

- De visie leren op De Fontein is zichtbaar en herkenbaar in de school. De 
Fontein is onderscheidend in de wijze waarop het leren gebeurt en hoe dit 

in de praktijk er uit ziet. Met het rijkste onderwijs worden de beste resulta-

ten gehaald. 
- Door te werken aan een brede ontwikkeling worden de hoogste resultaten 

gehaald. Kenmerken van ons onderwijs zijn de gouden 5: 
1. Leren is leuk 

2. leren doe je samen 
3. leren is acttief 

4. leren is betekenisvol 

5. leren is doelmatig 

Passend en uitdagend 

onderwijs 

 

- Er wordt gewerkt in een rijke leeromgeving, uitgaande van de visie op le-

ren op De Fontein. 

- Kinderen ontvangen het onderwijs dat past bij hun onderwijsbehoefte. 
- er is aanbod voor alle leerlingen, binnen school en buiten school (onder-

wijsverlenging), zoals: 
* kinderen met een praktische leerstijl 

* kinderen met een hogere leerinteresse 
* kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn 

* kinderen met een sociaal-emotionele ontwikkelbehoefte 

* modern onderwijs, gericht op 21st century skills 
* werken vanuit talenten 

- er is expliciete aandacht voor onderzoek en ondernemerschap in school. 

Leren zichtbaar maken 
 

- de uitgangspunten van leren zichtbaar maken (Hattie) zijn verwerkt in ons 
onderwijs. De leerkracht kent zijn impact. Hij weet waar zijn leerlinge staan 

in de ontwikkeling, weet wat het eind doel is en weet welke volgende stap 
hij de kinderen moet laten maken. 

Experts in het onderwijs; passie, ambitie en inspiratie 

 

Kwaliteit van de leer-

kracht 

 

- Alle leerkrachten functioneren op minimaal vakbekwaam niveau binnen 

hun lerarengroep. Zij werken bewust aan hun ontwikkeling en zijn instaat 

de beleidsdoelen van De Fontein te realiseren. 
- minimaal 40% van de leerkrachten functioneert op het excellente niveau 

en komt gecombineerd met een HBO+ opleiding in aanmerking voor een LB 
functie. 

- minimaal 25% van de leerkrachten heeft een masteropleiding afgerond. 

Goed personeelsbeleid 
 

- Er is een evenwichtig personeelsbestand en er wordt optimaal gewerkt 
aan ontwikkeling en groei. 

- Medewerkers gebruiken de middelen die de CAO aanbied optimaal voor 
duurzame inzetbaarheid en professionalisering. 

- risico’s op werkdruk en uitval worden geminimaliseerd 
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- Leerkrachten worden optimaal ingezet op hun talenten. 
- De excellente LB leerkracht deelt het leiderschap op een specifieke des-

kundigheid. Hij/zij neemt een positie in tussen het team en het manage-
ment om zo leerkrachten te stimuleren en te begeleiden en het strategisch 

management te adviseren. 

Leren van en met el-
kaar 

 

- De werkgroepen ontwikkelen zich tot professionele gemeenschappen die 
gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld leiderschap binnen de school 

dragen. Er wordt geleerd met en van elkaar, binnen de contact van de 
school. 

Maatschappelijk relevant; samen ondernemen 

 

Onderwijskundige re-
gie 

 

- De Fontein is een IKC, bij voorkeur in een gebouw of op hele dichte af-
stand met onderwijs, opvang en zorg. Uitgangspunt zijn de ontwikkelings-

doelen van de leerlingen, waarbij de regie ligt bij de schooldirectie. 

Intensievere samen-

werking 

 

- Er is partnerschap van belangrijke en duurzame partners, die werken bin-

nen onze brede school gedachte. Er zijn in ieder geval partners voor cul-

tuur, sport, zorg, opvang, taalondersteuning en techniek. 

Pedagogisch klimaat 

 

- Het pedagogische klimaat en de uitgangspunten daarop zijn leidend in De 

Fontein en haar omgeving. 

Schoolspecifieke keuzes 
 

Robots in het onder-

wijs 

- Op De Fontein worden robots ingezet ter ondersteuning van het didacti-

sche proces of het verlenen van zorg. 

Ondernemerschap - Op De Fontein wordt gewerkt vanuit een ondernemende houding. 

Onderzoek - Op De Fontein wordt gewerkt vanuit een onderzoekende houding. Onder-

zoek wordt gebruikt bij het maken van keuzes en er wordt zelf (praktijk) 
onderzoek uitgevoerd. 

Zelfevaluatie - Op De Fontein wordt gewerkt vanuit een hoge mate van zelfevaluatie. Ei-

gen kracht en tekortkoming wordt gekend erkend. Er zijn geschikte ‘critical 
friends’ die worden bevraagd. Er word gewerkt met visitatie en reflectie. 

 

Het beleid van de school stemmen we hierop af middels een jaarlijks jaarplan. Hierin staat concreet ver-
woord welke acties dat jaar worden uitgezet, welke middelen worden ingezet, wie regie voert en wat het 

te verwachten resultaat is. 
 

 

6.4 Overzicht beleidsvoornemens in de schoolplanperiode 2015-2019 
 

Beleidsvoornemens 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 
Visie op Leren 

 

 
          X 

 
          X 

 
          X 

 
          X  

 
Passend onderwijs 

 

Aangepast mate-
riaal leerlingen 

praktisch niveau 

Vaste voorziening 
Pro in PO 

 
          X 

 
          X 

 
Taal 

 

Keuzes 
Woordenschat en 

begrijpend lezen 

Implementatie 
methode BL 

Borging en ver-
volg 

 
          X 

 

WO 

 

Keuzes thema’s 

voor WO 

Uitvoer vaste 

blokken + taal 

Kwaliteitsslag taal 

in alle vakken 

 

          X  

 

21st century skills 

 

Uitdiepen leer-

lijnen. 

Invoer pro-

gramma, aanha-

ken op bestaand 
onderwijs 

 

          X  

 

          X 
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Leren zichtbaar maken 
 

Studiedag Uitdiepen thema Uitdiepen thema uitdiepen 

SEO Samenwerking 

Parlan 
 

 

          X 

 

          X 

 

          X 

     

 

Op grond van het voorgaande zullen jaarlijks gedetailleerde actieplannen opgesteld worden (zie paragraaf 

5.3), waarin opgenomen zijn: 
- Doelstelling en beoogd resultaat 

- Activiteiten om deze doelen te realiseren 
- Planning en regie binnen de school voor de uitvoering 

- Indicator en meting van het resultaat 

- Welke financiële en /of ICT en/of huisvestings randvoorwaarden zijn er nodig om de verandering uit te 
voeren. 
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7. Sponsoring 
 

Alle scholen zijn verplicht om in hun schoolplan aan te geven welk beleid ze voeren met betrekking tot 

sponsoring. 
Onze school onderschrijft dit convenant. Het convenant is te vinden via: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-
primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html 

 
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 

- Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de 

school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van 
leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen. 

- Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijk-
heid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 

- Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel 

in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. 
Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 

- De GMR heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring. 
 

Tevens zijn de volgende principes van kracht: 
- Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen.  

- Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid.  

- De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en 
lichamelijke ontwikkeling van leerlingen.  

- De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.  
  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html
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BIJLAGEN 
 

 

Bijlage 1a  Formulier 'Instemming met schoolplan' 
Bijlage 1b  Formulier 'Vastelling van schoolplan' 
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Bijlage 1a 
 

 
 

FORMULIER "Instemming met schoolplan" 
 
 
 School: _____________________________________________ 
 
 
 Adres: _____________________________________________ 
 
 
 Postcode/plaats: _____________________________________________ 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---   

 
 
 VERKLARING 
 
 
 Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen 
 met het 
 
 
  van  1 augustus 2015  tot  1 augustus 2019 
 
 
 geldende schoolplan van deze school. 
 
 
 Namens de MR, 
 
 
 __________________________ plaats 
 
 __________________________ datum 
 
 __________________________ handtekening 
 
 __________________________ naam 
 
 __________________________ functie 
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Bijlage 1b 
 

 
 

FORMULIER "Vaststelling van schoolplan" 
 
 
 School: _____________________________________________ 
 
 
 Adres: _____________________________________________ 
 
 
 Postcode/plaats: _____________________________________________ 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---   

 
 VERKLARING 
 
 
 Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het  
 
 
  van  1 augustus 2015  tot  1 augustus 2019  
 
 
 geldende schoolplan van deze school vastgesteld. 
 
 
 Namens het bevoegd gezag, 
 
 
 __________________________ plaats 
 
 __________________________ datum 
 
 __________________________ handtekening 
 
 __________________________ naam 
 
 __________________________ functie 
 
 

 

 
 


