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1. Voorwoord 
Voor u ligt het nieuwe schoolplan van KC Ontdekrijk. Een ambitieus plan.  

 

Nadat de school in 2019 door de inspectie op het onderwijs het predicaat “zeer zwak” heeft gekregen, moest 
het roer om en zijn er grote, onderwijsinhoudelijke veranderingen ingezet. Zo is het Unitonderwijs 
teruggedraaid, is de excellente leerstructuur geïntroduceerd als didactisch model, en is er een flinke slinger 
gegeven aan de begeleiding en zorgstructuur in de school. Er zijn een verbeterplan en een hiatenplan 
opgesteld, waarmee de school planmatig en intensief heeft gewerkt aan de verbeteropdracht van de 
Inspectie. Deze inspanningen zijn eind november 2020  door de inspecteur opgemerkt en beloond. De school 
is niet langer “zeer zwak”, maar onvoldoende.                                                                                                                                                              

De indicator “zicht op ontwikkeling” werd door de inspectie nog als onvoldoende beoordeeld. Ook al hebben 
leerkrachten hun leerlingen goed in beeld en weten aan welke hiaten gewerkt moeten worden. De 
(individuele) hulplannen, hoe de school deze achterstanden denkt weg te werken, zijn nog te summier of 
ontbreken. Ook zou de school meer kunnen differentiëren (qua instructie, leertijd en verwerking). Veel 
aandacht gaat uit naar de kinderen die uitvallen op de CITO toetsen. Maar de school moet ook structureel 
aandacht besteden aan kinderen die meer in hun mars hebben. Een ander aandachtspunt is het weglekken 
van onderwijstijd. Het percentage 1F, 2f/1S is veel te laag. 

De leeropbrengsten zijn door de inspectie niet beoordeeld. Maar als we naar de laatste trendanalyse kijken 
valt op dat de tussenopbrengsten  onvoldoende zijn. Een aantal leerjaren (met name in de middenbouw en in 
groep 8 laat wel voldoende groei zien). Kijkend naar de eindopbrengsten zien we dat de school het met name 
op het gebied van technisch lezen en spelling voldoende doet. Begrijpend lezen en rekenen blijven helaas flink 
achter. De komende schoolplanperiode zal er veel tijd en aandacht worden besteed aan het verhogen van 
deze opbrengsten. In het schooljaar 2020-2021 is er een nieuwe rekenmethode aangeschaft “getal & ruimte 
junior”. Ook is er een werkgroep rekenen in het leven geroepen die toeziet op de implementatie van de 
nieuwe methode, en op het geven van effectief rekenonderwijs. 

Tot slot constateert de inspectie dat de school structureel meer aandacht moet besteden aan: woordenschat 
en mondelinge taal. Ook het onderwijs in burgerschap, onderdeel van het lesprogramma van de Vreedzame 
school, mag prominenter over het voetlicht komen. Ook moet de school toezien dat onderwijstijd niet 
weglekt, maar zo effectief mogelijk wordt gebruikt. 

Er is dus werk aan de winkel. De thema’s waar de school mee aan de slag gaat, gaan er voor zorgen dat de 
school in deze schoolplanperiode weer als “voldoende” wordt beoordeeld en een basisarrangement krijgt. 

Naast een onderwijsinhoudelijke verbeterslag, wil de school een plek in de wijk zijn die kinderen kansen biedt. 
Die rust en stabiliteit uitstraalt en die verbinding zoekt met ouders, met de wijk, met instanties. Een 
kindcentrum.                                                                                                                                                                                                             
Het imago van de school was soms niet altijd even positief. En dat terwijl er keihard gewerkt werd. Dit was 
o.a. het gevolg van het “Unitonderwijs” en het predicaat “zeer zwak”. Vertrouwen komt te voet, gaat te 
paard. De komende schoolplanperiode bouwt de school verder aan haar imago. Het imago van een school dat 
gelooft in de toekomst van het kind, die de lat hoog legt, waar geen minuut onderwijstijd kan worden gemist, 
en waar intensief en gezamenlijk gewerkt wordt aan goede leerresultaten en een hoge uitstroom. 

De school wil z’n naam eer aan doen. Ontdekrijk: een school waar wat te ontdekken valt. Voor elk kind. Buiten 
op het groene speelplein, binnen in een leerrijke, uitdagende omgeving. Waar wordt samengewerkt, samen 
gespeeld, en waar we de problemen en conflicten samen oplossen. Leerlingen, leerkrachten, ouders. Samen! 

 

Eric Heugens, directeur KC Ontdekrijk, 8 december 2020 
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2. Inleiding 
Dit schoolplan beschrijft het beleid en de ambities van Kindcentrum Ontdekrijk voor de periode 2020-2024. 
We hebben het proces zorgvuldig ingericht en gestreefd dit zo kort en bondig als mogelijk te formuleren 
inclusief de wettelijke eisen die aan een schoolplan worden gesteld . De belangrijkste boodschap van dit 
schoolplan is weergegeven op een poster die zichtbaar is in de school en de website. Jaarlijks werken we de 
thema’s voor het volgende schooljaar uit in een jaarplan. Deze evalueren we jaarlijks om bewuste keuzes te 
maken voor het volgende jaar en/of schoolplan. 

 

2.1. Gegevens school en bestuur 
School: K.C. Ontdekrijk 

Brin: 14 JK 

Directeur: Eric Heugens 

Adres: Rogaland 31, 2905 AP  Capelle aan den IJssel 

Telefoon: 010-4500550 

E-mailadres: info@ontdekrijk.nu 

Website: www.ontdekrijk.nu 

 

Bestuurskantoor nummer: 41545 

Bestuur: BLICK op Onderwijs 

Bezoekadres: Pelikaanweg 1, 2903 ER Capelle aan den IJssel 

Telefoon: 085 - 105 0230 

 

2.2. Totstandkoming schoolplan 
Dit schoolplan is in samenspraak met de medewerkers en belanghebbenden van KC Ontdekrijk tot stand 
gekomen. De volgende processtappen zijn hiervoor doorlopen: 

- Analyse van beschikbare gegevens over de huidige leerling-populatie en de kwaliteit (interne  

              context) 

- Analyse van de omgeving (externe context) 

- Evaluatie van speerpunten uit schoolplan 2015-2019  

- Formuleren visie / ambities met het team 

- Bespreking met delegatie van leerlingen/ andere stakeholders-partners 

- Bespreking in/met de MR 
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2.3. Leeswijzer 
In het vervolg van dit schoolplan treft u twee hoofdstukken aan. Het eerstvolgende hoofdstuk beschrijft de 
kaders die BLICK met het strategisch beleid aan haar scholen meegeeft. Tevens vindt u hier de missie en visie 
van KC Ontdekrijk en beschrijven we tot welke context KC Ontdekrijk zich heeft te verhouden. Om vervolgens 
in het hoofdstuk daarna te beschrijven welke strategische thema’s en ambities  KC Ontdekrijk richting geven 
de komende jaren. In de bijlagen treft u de nodige informatie aan over de wijze waarop KC Ontdekrijk voldoet 
aan de wettelijke eisen die aan het schoolplan worden gesteld. 
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3. Hier (be)staan we voor 

In dit hoofdstuk staan de kaders van stichting BLICK op onderwijs waar KC Ontdekrijk onder valt beschreven. 
Ten eerste bestaan deze kaders uit een ideaal en kernwaarden van BLICK. Daarna is beschreven hoe onze visie 
en missie van onze school past binnen deze kaders van BLICK op onderwijs. Vervolgens is beschreven welke 
analyses zijn gemaakt om tot een passende ambitie te komen voor KC Ontdekrijk: de stip op de horizon. Aan 
het einde van dit hoofdstuk is het begrotingsperspectief van KC Ontdekrijk weergegeven. 

 

3.1. Het ideaal van BLICK 
 

Binnen BLICK werken we vanuit een ideaal:  

 

‘Boeiend leren voor nu en de toekomst!’ 
 

Ons ideaal is het vertrekpunt voor denken, doen, handelen en keuzes maken. Het geeft richting aan onze 
beslissingen, doelstellingen, gedrag en communicatie.  
 
Ons ideaal wordt ondersteund door zes kernwaarden. De kernwaarden vormen onze (gewenste) identiteit. 
Het zijn waarden die ons verbinden en waarmee leerlingen, ouders en medewerkers zich willen verbinden. 
Aan deze waarden geven we betekenis, nu en voor de toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om stappen te zetten naar ons ideaal gaan we binnen BLICK de komende vier jaar werken vanuit vier thema’s.  
Op basis van deze thema’s worden concrete actieplannen en doelen geformuleerd in het strategisch beleid, 
wat willen we bereiken binnen 4 jaar. De vier thema’s van BLICK zijn: 

• Focus op kwaliteitsverbetering. 

• Creëren van een toekomstbestendige organisatie. 

• Vergroten van gunstige synergie. 

• Groei in persoonlijk leiderschap. 
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3.2. Visie en missie van KC Ontdekrijk 
Ontdek hoe leuk leren is!  
Kindcentrum Ontdekrijk is een warme, veilige haven waar kinderen zichzelf kunnen zijn en ontdekken hoe 
leuk het is om samen te leren. Wij zijn een buurtschool waar kinderen uit allerlei culturele achtergronden 
goed met elkaar leren omgaan. Als Vreedzame school leren wij kinderen dat iedereen erbij hoort en zichzelf 
mag zijn.    

In ons ruime, lichte en kleurrijke gebouw krijgen kinderen al snel een thuisgevoel. In de gangen vinden ze 
prikkelende themahoeken met posters, boeken en voorwerpen over interessante onderwerpen. En ze kunnen 
volop spelen en dingen ontdekken op ons groene schoolplein. 

Wij willen als school het beste uit onze leerlingen halen. Dat lukt alleen als zij zich prettig voelen in de klas. 
We luisteren naar onze leerlingen en gaan een relatie met hen aan. We stralen uit dat zij goed zijn zoals ze zijn 
en moedigen hen aan om zich te uiten. Zo groeit hun zelfvertrouwen. We stimuleren het zelfstandig werken 
van kinderen. Hoe ver zij kunnen komen? Wat ons betreft: the sky is the limit. 

Een veilige school is een rustige en plezierige school. Wij bieden dan ook veel structuur. Onze leerkrachten 
zorgen voor een goede organisatie van het onderwijs en hebben het didactisch handelen in de vingers. Onze 
leerlingen ervaren een soepele doorgaande leerlijn.  

Wij gaan met onze leerlingen om in een sfeer van vertrouwen. Dat geldt ook voor ons als team. We spreken 
dezelfde taal en zoeken telkens de verbinding met elkaar, want samen kunnen we meer. We geven elkaar 
feedback, ondersteunen elkaar en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. 

Als betrokken ouders, leerlingen en team werken we samen aan een school waar kinderen ontdekken hoe fijn 
het is om te leren. 

 

3.3. Context: relevante factoren voor het beleid  
Er zijn belangrijke bronnen en/of analyses gebruikt, om tot ambities en speerpunten voor dit schoolplan te 

komen. We hebben dit gedaan door onze interne en onze externe context in kaart te brengen.  

 

Interne context 

• Leerlingpopulatie:                                                                                                                                                                       

KC Ontdekrijk is een school in de wijk Oostergaarde. Een kleine tot middelgrote school (rond de 175 

leerlingen), verdeeld over 8 groepen. Op de school zitten kinderen van verschillende nationaliteiten     

(meer dan 20, waaronder een grote groep uit de Antillen en Suriname, Oost- Europa, het Midden-

Oosten en Azië ).  

• Onderwijsresultaten & kwaliteitscultuur:                                                                                                                     

- De school had van de inspectie op het onderwijs in oktober 2019 het predicaat “zeer zwak” 

gekregen. De school is een verbetertraject gestart ol.v. de interim directeur Henk Lardée en Matthieu 

Gelissen van de P.O. raad. Het schoolplan borduurt daar op voort.                                                                                  

- Doelstellingen: werken aan de punten die de inspecteur heeft aangedragen ( veilig pedagogisch 

klimaat, schoolaanbod, didactisch handelen, zicht op ontwikkeling, werken aan kwaliteit en de 
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leeropbrengsten). Na een jaar is het predicaat “zeer zwak” veranderd in “onvoldoende”. Een mooie 

stap vooruit, maar het is ons ultieme doel dat de school weer groen licht krijgt van de inspectie.  

• Ambities van de school – van bestuur “Blick op onderwijs”.  

- De basis op orde 

- Cyclisch en planmatig werken 

- Leren met en van elkaar: professionele leergemeenschap (PLG) 

• Doelen en thema’s waar de school aan wil gaan werken zijn de volgende: 

- Vreedzame school (pedagogisch klimaat) 

- Woordenschatontwikkeling (aanbod, zicht op ontwikkeling & didactisch handelen) 

- Leesonderwijs (van leesbevordering & leesplezier tot instructie technisch lezen en begrijpend 

lezen) (aanbod, zicht op ontwikkeling & didactisch handelen) 

- Rekenonderwijs, geven van effectieve rekenlessen, verhogen van de rekenopbrengtsen. 

- Excellente leerstructuur (didactisch handelen) 

- Effectieve leertijd (didactisch handelen, werken aan kwaliteit en de leeropbrengsten) 

- Handelingsgericht- & opbrengst gericht werken (zicht op ontwikkeling, werken aan kwaliteit en de 

leeropbrengsten) 

- Vastleggen & borgen van beleid: jaarplan gekoppeld aan schoolplan, cyclisch proces, vaststellen 

kernwaarden van de school; waarom geven wij onderwijs zoals we onderwijs geven? Wat hebben 

onze leerlingen nodig? (werken aan kwaliteit) 

- Teamontwikkeling & teambuilding; werken met PLG’s – verder werken aan een professionele 

cultuur 

- Communicatie met ouders & vergroten van de ouderbetrokkenheid 

- Inrichting en uitstraling van de school 

• Schoolgebouw & faciliteiten:                                                                                                                                                       

Het schoolgebouw is in 2018 verbouwd vanwege de omschakeling naar unitonderwijs. Er is nieuw 

meubilair aangeschaft. En op ICT gebied zijn investeringen gedaan: nieuwe digiborden in 2020. Door 

het terugdraaien van het Unitonderwijs, voldoen niet alle veranderingen. Te weinig nieuw meubilair 

(sommige kinderen zitten op krukken of een mix van verschillende stoelen en tafels).                                                                                                                                                                                                            

- Het schoolgebouw is in de zomer erg warm, zeker bij extreme temperaturen. Er kan onvoldoende 

worden geventileerd of gekoeld. 

Externe context 

• Samenwerking:                                                                                                                                                                            

- KC Ontdekrijk werkt samen met veel externe partners, zoals: Welzijn Capelle, CJG, peuterspeelzaal 

“Peuterrijk”, IJsselkids, Sportief Capelle, Het IJsselcollege, de Vreedzame wijk.           

- Daarnaast wil de school zich verder ontwikkelen tot een kindcentrum. Een school zijn dat onder dak 

biedt aan diverse disciplines (logopedie, maatschappelijk werk, motorische remedial teaching) en daar 

nauw mee samenwerkt. 

• Demografische ontwikkeling:                                                                                                                                                 

- De woningen bij de Wiekslag (Hoven) staan op nominatie om gesloopt te worden. Dat is sociale 

woningbouw. Hierdoor neemt het aantal sociale woningen af in Capelle. De Hoeken worden 

gerenoveerd.                                                                                                                                                                                              

- Daarnaast zien we een toename van arbeidsmigranten.                                                                                                   
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- Volgens de gemeente Capelle aan den IJssel zal het aantal schoolgaande kinderen in de wijk 

Oostergaarde afnemen. 

• Maatschappelijke ontwikkelingen:                                                                                                                                                 

- Het Covid -19 virus heeft een grote impact op de leerlingen: minder oudercontacten, tijdens online 

lessen worden niet alle leerlingen bereikt, hierdoor worden leerachterstanden niet of onvoldoende 

ingelopen, ontstaan er grotere verschillen tussen kinderen onderling.                                                                               

- We zien dat er een grotere kansenongelijkheid ontstaat. Een aantal ouders is de Nederlandse taal 

niet voldoende machtig en missen daardoor belangrijke informatie. Door de Coronamaatregelen is 

het lastig deze groep ouders te bereiken.                                                                                                                               

- Door het toenemende lerarentekort staat de continuïteit en de kwaliteit van de school onder druk. 

Ten gevolge van Corona is het ziekteverzuim gestegen. Vervangers zijn niet altijd voorhanden, 

waardoor de school klassen naar huis moet sturen of ambulant personeel (I.B.-ers/ directie) in moet 

zetten. Met alle gevolgen van dien. Vandaag de dag kunnen leerkrachten overal werken. 

Medewerkers komen en gaan. Voor een school als Ontdekrijk, met een specifieke leerlingenpopulatie, 

met het predicaat onvoldoende, is het een hele opgave om goed gekwalificeerd personeel te vinden 

en aan zich te binden.                                                                                                                                                                                              

- We zien ook dat een deel van de ouders mondiger en kritischer wordt. Problemen worden snel 

persoonlijk gemaakt en de leerkracht en/ of de schoolleider verweten.                                                                         

- De maatschappij is complexer geworden. Ouders werken veel, waardoor opvoedingsvragen soms bij 

de school worden neergelegd. Bijvoorbeeld zindelijkheid, omgaan met teleurstellingen.  

• Relevante wet- en regelgeving:                                                                                                                                    

- Passend onderwijs is in de kern een mooi streven. Alle kinderen zoveel en zolang mogelijk naar de 

school in hun directe woonomgeving. Daar profiteren alle kinderen van. Echter de uitvoering laat zien 

dat dat hier en daar leidt tot grote frustraties bij leerkrachten. Het aantal zorgkinderen neemt toe, zo 

ook de druk vanuit inspectie (maatschappij) op hogere leeropbrengsten. Wanneer er in een klas 

kinderen met gedragsprobleem zitten (ADHD, PDD-nos, autisme) moet de leerkracht schipperen. 

Kennis hoe om te gaan met deze kinderen is niet altijd voldoende. Daarnaast ontbreken extra handen 

of faciliteiten om deze kinderen adequaat te begeleiden.                                                                                                       

- CAO PO is er niet makkelijker op geworden. Meer verantwoordelijkheden en eigenaarschap komt te 

liggen bij het team (bijv. werkverdelingsplan). Dat vergt tijd, overleg en commitment. 
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4. Strategische thema’s en ambities: hier gaan we 
voor 
 

4.1. Strategische thema’s 
De komende schoolplanperiode zal de school zich focussen op de volgende thema’s: 

1. Een fijn en veilig leef- & leerklimaat. 

2. Een krachtige basis met een breed en adequaat onderwijsaanbod  
3. Planmatig werken op leerling-, groeps-, en schoolniveau 

4. Een professioneel en sterk team 

5. Actieve betrokkenheid van de school bij de ouders en de omgeving 

 

4.2. Uitwerking in ambities en concrete actieplannen/doelen 
 

In het vorige hoofdstuk is beschreven welke ambitie wij hebben als stip op de horizon. In dit hoofdstuk is 

puntsgewijs weergegeven welke thema’s we in lijn met deze ambitie willen realiseren in de komende vier jaar. 

Elk jaar werken we een of meer thema’s verder uit in het jaarplan. 

 

Thema 1: Een fijn en veilig leef- & leerklimaat                                                                                                                                                    

Veiligheid is de basis. Zonder dat kom je niet tot leren. De school profileert zich als “vreedzame school”, en 

draagt het gedachtegoed dat Leo Pauw en Jakob van Sonderen (schooladviescentrum Utrecht, nu CED-Groep) 

hebben ontwikkeld, actief uit. Het schoolklimaat is als gevolg van De Vreedzame school positiever en veiliger 

geworden. Leerlingen hebben met behulp van dit programma allerlei positieve vaardigheden en attitudes 

ontwikkeld. KC Ontdekrijk zal het programma van De Vreedzame School verder implementeren en borgen. 

O.a. door het inzetten van leerlingmediators. Zij gaan een actieve rol spelen bij het o.a. oplossen van 

conflicten. 

Daarnaast willen we via het programma van de Vreedzame school aandacht besteden aan 

burgerschapsonderwijs. De bouwstenen voor burgerschapsonderwijs zijn: 

1. De klas en de school dienen een morele omgeving te zijn die bevorderlijk sis voor het realiseren van 

de gewenste burgerschapsdoelen 

2. Burgerschapsonderwijs vindt plaats in een samenhangende pedagogische omgeving. 

3. De klas en de school zijn ingericht als een oefenplaats, als een samenleving op zich, die benut kan 

worden om kinderen te helpen zich sociaal en moreel te ontwikkelen.* (blz 19 – 20 , algemene handleiding De vreedzame 

school)  

 

Thema 2: Een krachtige basis met een breed en adequaat onderwijsaanbod  

De thuissituatie van de leerlingen van KC Ontdekrijk , het opleidingsniveau van hun ouders, zijn bepalend hoe 
hun start is als kleuter. Door allerlei omstandigheden (zie interne context) beginnen sommigen met een flinke 
achterstand op het gebied van woordenschat en taalontwikkeling. Dit vraagt om een krachtige basis. 
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Tevens moet er aandacht zijn voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Zij moeten worden 
uitgedaagd en gestimuleerd. Dit om onderpresteren te voorkomen. 
 
Dit alles vraagt om een leerklimaat dat inspeelt op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Structuur, 
overzicht, duidelijkheid, voorspelbaarheid en een rijke leeromgeving zijn belangrijke ingrediënten. Dat zie je 
terug in de klasseninrichting. 
 
De leerkracht is hierin onmisbaar. Hij of zij is de spin in het web. De leerkracht stuurt het onderwijskundig 
proces aan en stemt het onderwijsaanbod af op de leerbehoeften van de kinderen. Dat vraagt: 

- Goed zicht op de groep en op de onderwijsbehoeften van de individuele kinderen 

- Gedegen kennis van de leerlijnen in de school 

- Een doorgaande lijn 

- Een duidelijk en eenduidig instructiemodel dat gehanteerd wordt in alle klassen. 

 

Excellente leerstructuur: 
Op KC Ontdekrijk wordt gewerkt met het didactisch instructiemodel: “De Excellente leerstructuur”. Deze 
structuur is begin 2020 geïntroduceerd door Matthieu Gelissen van de PO-Raad. Het team heeft hier scholing 
in gekregen en is geleidelijk met dit model gaan werken. Het is de bedoeling dat deze structuur de komende 
schoolplanperiode verder wordt geïmplementeerd en eigen gemaakt, zodat leerkracht deze structuur bewust 
bekwaam in kan zetten. 
 
Voor het wel slagen van de excellente leerstructuur, zijn de basisvoorwaarden: 

- Interactie (tussen leerkracht en kinderen, kinderen onderling) 

- Goed klassenmanagement (goede voorbereiding is ’t halve werk) 

- Leerrijke omgeving (klaslokaal)  

 

Het didactisch model “Excellente leerstructuur” is opgebouwd uit de volgende fasen: 
- Duidelijk leerdoel (wat gaan we leren) 

- Actualiseren van de voorkennis (wat heb je al geleerd) 

- Leerstof/ strategie – succescriteria  

- Het begeleid inoefenen 

- Differentiatie – assessment (maatwerk beredeneerd aanbod) 

- Oefening (zelfstandig oefenen of verlengde instructie)  

N.B. oefeningen moeten wel zinvol zijn en er moet voldoende oefentijd worden gegeven. 

                 -        Evaluatie (wat heb je geleerd) 
 
Het handelingsmodel start met de leerkracht  (ik - model), naar het samen inoefenen (wij/jullie) naar het 
zelfstandig oefenen (jij). 
 
Aanbod: 
Naast het verplichte curriculum voor de basisschool, zal de school zich focussen op: woordenschat en 
mondelinge taal, op leesplezier en leesvaardigheid en rekenen (automatiseren, begrijpend lezen). Met name 
woordenschat en mondelinge taal zijn aandachtspunten. Hier zal de school zich de komende 
schoolplanperiode extra op richten. O.a. door scholing en door het ontwerpen van een 
taalstimuleringsprogramma. 
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Thema 3: Planmatig werken op leerling-, groeps-, en schoolniveau 
Handelingsgericht- en opbrengstgericht werken wordt de standaard op KC Ontdekrijk. Dat betekent alle 
werkzaamheden & acties  voortkomen uit data en observaties. In klein verband, in groot verband. 
De leerkracht plant zijn/haar lessen, voert deze uit, controleert hoe de lessen zijn verlopen en neemt deze 
resultaten/ observaties mee naar de volgende lesdag (PDCA cyclus: Plan – Do – Check – Act).  
Dat cyclisch werken vindt plaats op leerling-, groeps- en schoolniveau.  
 

- Op leerlingniveau: Heeft de leerling het lesdoel behaald? Kan de leerling de lesstof zelfstandig 
maken? Welke ondersteuning/ uitdaging heeft het kind nodig? Ontwikkelt het kind zich volgens 
norm? Zo niet? Wat is daar dan de oorzaak van? Laat de leerling groei zien ten opzichte van de 
vorige toets? Is de groei voldoende? 

- Op groepsniveau: Hoe presteert de groep zich ten opzichte van het landelijk gemiddelde? Hoe 
heeft de groep gepresteerd het vorig schooljaar? Welke kernvakken zijn op niveau? Welke 
kernvakken nog niet? Wat betekent dit voor het lesprogramma? Waar moet extra tijd, energie 
aan geschonken worden?  

- Op schoolniveau: Kijkend naar de leeropbrengsten van de school als geheel, wat valt op? Waar is 
de school, sterk in? En waar niet? En wat zou de oorzaak daarvan zijn?  

 
Bij cyclisch werken bekijkt & analyseert de school regelmatig en op vaste momenten de leerresultaten. Van de 
CITO toetsen (de M & de E toetsen), van de Eindtoets, de uitkomsten van Viseon. Als de resultaten niet 
overeenkomen met de ambities van de school, onderzoekt zij waar dat aan ligt? Geen voordehand liggende 
vragen zijn: 

- Methode? Wordt die gebruikt zoals die gebruikt dient te worden? Is die nog wel actueel? Of aan 
vervanging toe? 

- Onderwijstijd? Hoeveel onderwijstijd wordt er wekelijks effectief aan het kernvak besteed? Is dat 
voldoende, of moet er meer tijd worden aan het kernvak om achterstanden weg te werken? Lekt 
er onderwijstijd weg? 

- Hoe wordt er lesgegeven in school? Door de leerkracht(en) van de groep? Gebeurt dat volgens 
het didactisch instructiemodel? 

- Zijn de ambities, die de school heeft geformuleerd, realistisch, haalbaar, niet te laag 
geformuleerd?  
 

Planmatig, cyclisch werken, volgens de PDCA cyclus, krijgt de komende schoolplanperiode veel aandacht. Het 
gaat hand in hand met “de excellente leerstructuur” en een professioneel en sterk team (thema 4). 
 
Thema 4: Een professioneel en sterk team 
Het onderwijs geeft kinderen kansen en mogelijkheden zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een jong 
volwassene. Op zowel cognitief-, sociaal emotioneel-, motorisch- en creatief gebied. De leerkracht onderwijst, 
stuurt, begeleidt, ondersteunt en volgt het kind tijdens dat proces. Dat vraagt om goed opgeleide 
leerkrachten. Leerkrachten die naast startbekwaam, zich verder scholen tot een vakbekwaam leerkracht. Een 
leerkracht die alle competenties (interpersoonlijk-, pedagogisch-, didactisch-, organisatorisch-,samenwerken 
in het team, samenwerken met de omgeving, reflectie en ontwikkeling) beheerst. Die zich blijft ontwikkelen in 
zijn/ haar vak. Als generalist of als specialist.  
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In het onderwijs is het vanzelfsprekend dat we met en van elkaar leren. Ieder vanuit de gezamenlijk opdracht 
die luidt: het geven van zo goed mogelijk onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van onze 
leerlingen.  De visie en de missie van de school is daarbij leidend. 
Er is sprake van een doorgaande lijn, we maken gebruik van elkaars talenten, van collegiale consultatie, van 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, van het geven en ontvangen van feedback. Daarnaast is er een 
evenwichtige balans tussen het persoonlijke belang vs het schoolbelang en tussen werk en privé. 
 
De doelgroep van Ontdekrijk vraagt om gemotiveerde mensen. Leerkrachten die geduld, liefde en begrip 
hebben voor de kinderen (en hun ouders) van Ontdekrijk. Die geloof hebben in de potenties van de kinderen 
en de lat hoog leggen. Die er uit proberen te halen, wat de kinderen in hun mars hebben. 
 
De komende schoolplanperiode zal er veel tijd (voor scholing, overleg & intervisie) worden besteed aan het 
transformatie van het team tot een Professionele Leergemeenschap (PLG). 
 
Thema 5: Actieve betrokkenheid van de school bij de ouders en de omgeving 
De relatie ouders – school is belangrijk. De ouders kennen immers hun kind het beste en samen met de 
leerkracht streven ze naar het zelfde doel: dat het kind zich prettig voelt en zich zo goed mogelijk ontwikkelt. 
 
De ouders van de leerlingen van Ontdekrijk zijn heel divers. Al wonen ze in de directe omgeving van school 
(hoge flats van “de Hoeken”), hun achtergronden zijn heel verschillend. Verschillen in: 

- Culturele achtergrond (vanuit alle windstreken) 
- Religie (vanuit Christelijke, Islamitische, Hindoeïstische) 
- Gezinssamenstelling 
- Inkomen 
- Opleiding 
- Taalvaardigheid 

 
Dat maakt communicatie per definitie lastig. De maatregelen die de school heeft moeten nemen ivm het 
COVID-19 virus, hebben de afstand tussen school & ouders eerder vergroot. Om goed samen te kunnen 
werken, is het van groot belang dat die afstand wordt overbrugd en de ouderbetrokkenheid wordt vergroot. 
Deze schoolplanperiode zullen er allerlei initiatieven worden genomen om dat doel te bereiken. 
 
De school maakt onderdeel uit van de wijk. De relatie met de omwonenden is gering. Zij sturen hun kinderen 
naar andere scholen (o.a. Capelse Schoolvereniging (CSV), OBS de Tweemaster). Het is de ambitie van de 
school om: 

- Het imago van de school te verbeteren 
- De relatie met de buurt te verbeteren 
- Zich verder te ontwikkelen tot Kindcentrum  
- Samen te werken met o.a. de Pieter Bas, IJsselkids, het CJG, Welzijn Capelle, de buurtcoach, e.d. 
- Samen te werken met scholen van Blick (PO & VO) 
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4.3. Begrotingsperspectief  
Begrotingstekort 

De begroting van KC Ontdekrijk laat een flink tekort zien. Dat tekort zal, als de prognoses kloppen, de 
komende jaren steeds kleiner worden en mogelijk een klein overschot laten zien in 2025. Dit als het 
leerlingenaantal toeneemt. 

Er is een tekort met name op de personele lasten en huisvesting. Dit tekort wordt veroorzaakt door: 

- daling van het leerlingenaantal. Door de invoering van het Unitonderwijs, het predicaat “zeer 

zwak” heeft een aantal ouders hun kind van school gehaald en voor een andere school in de wijk 

gekozen. Daarnaast is 1 van de drie flats een seniorenflat geworden (55+), waardoor het 

voedingsgebied van de school is verkleind. 

- te kleine klassen. Zou de groepsgrootte gemiddeld rond de 26 leerlingen moeten liggen, 

momenteel zijn er maar een paar groepen die boven dit gemiddelde uitkomen. Sommige groepen 

zijn simpelweg te klein. 

- te veel formatie. KC Ontdekrijk zit als gevolg van bovenstaande, te ruim in haar jas. Door 

natuurlijk verloop, eventueel (verplichte) mobiliteit, hoopt de school toe te werken naar de 

formatie die passend is bij het leerlingenaantal. 

- het gebouw. Het gebouw telt meer lokalen dan waar de school recht op heeft. Daardoor te hoge 

exploitatiekosten (energie, schoonmaak). Ook is het gebouw verouderd. Dat vergt veel 

onderhoud (sanitair, hek, schilderwerk). 

Opmerking: Om van het predicaat “zeer zwak” af te komen, vraagt een grote inspanning. Er is extra personeel 
ingevlogen (P.O. raad, interim directeur, interim I.B.). Een consequentie hiervan is dat het begrotingstekort 
verder is toegenomen. Het wegwerken van achterstanden vraagt om een ruimere jas. 

 

Op de materiele begroting zijn de kopieerkosten te hoog. Er zijn 2 kopieermachines aanwezig en er worden 
veel meer kopieën gemaakt dan contractueel is afgesproken. De komende schoolplanperiode zullen de 
kopieerkosten teruggebracht worden. Ook zal er kritisch gekeken worden naar zaken als: abonnementen en 
licentiekosten 

 

Begrotingswensen                                                                                                                                                                                                 
De school heeft een aantal investeringsplannen en –wensen. Die zijn als volgt onder te verdelen: 

1. Methodische vernieuwing: 

- De methode voortgezet technisch lezen “Estafette” is verouderd. De school zal in 2021 of de 

vernieuwde versie van Estafette (versie 3.0) aanschaffen of een andere methode op het gebied 

van voortgezet technisch lezen. 

- De methode Natuniek is verouderd en moet vervangen worden. Deze methodische vernieuwing 

zal pas in 2022 plaats vinden. Er moet een keuze worden gemaakt tussen een nieuwe methode  

natuur/ techniek of een nieuwe, geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie. In het eerste 
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geval blijven de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek apart aangeboden 

worden. In het tweede geval worden deze 3 vakken geïntegreerd aangeboden. 

- Ook zal er kritisch gekeken worden naar de methode “Engels”. Nu gebruikt de school “Groove 

me”. Een digitale methode, die minder aansluit bij de leerbehoefte van de kinderen. 

- Ook zal in deze nieuwe schoolplanperiode (medio 2024) een nieuwe taalmethode moeten 

worden aangeschaft. Momenteel werkt de school met de methode “Taalactief”.  

2. Meubilair: 

- Er is bij de invoering van het Unitonderwijs (pilot 2017-2018, invoering schoolbreed 2018-2019) 

nieuw meubilair aangeschaft. De gedachte dat kinderen steeds op andere plekken instructies 

zouden volgen, was leidend bij de aanschaf van het nieuwe meubilair. Echter, Unitonderwijs is in 

januari 2020 teruggedraaid en het nieuwe meubilair was bij lange na niet voldoende voor de 

inrichting van alle groepen. Met als gevolg: 

➢ Een wir war van meubilair in de school/ in de groepen (verschillende tafels, verschillende 

stoelen) 

➢ Te weinig leerlingenstoelen (sommige kinderen zitten op krukken) of op oude stoelen (die 

reeds zijn afgeschreven) 

➢ Te grote instructietafels 

De komende schoolplanperiode is het de wens van de school om dit gefaseerd recht te trekken, 

zodat er in alle groepen hetzelfde meubilair staat (leerlingensetjes, kasten, instructietafels, 

bureau’s). te beginnen met de aanschaf van stoelen, zodat kinderen niet op krukken hoeven te 

zitten. 

3. ICT 

- Op ICT gebied hebben een aantal investeringen reeds plaatsgevonden. Zo zijn de meeste lokalen 

voorzien van nieuwe digi (touchscreen) borden. Een aantal investeringen (nieuwe PC’s voor o.a. 

directie en I.B.) is doorgeschoven. Deze zullen in 2021 worden vervangen. Daarnaast zullen er wat 

chromebooks worden bijgekocht en vervangen. Met name in de onderbouw moeten er wat 

chromebooks (of ipads) bij komen. 

4. Diverse: 

- Voor het realiseren van een leerrijke omgeving zal er in de komende schoolplanperiode een plan 

worden gemaakt. Een plan voor; 

➢ natuurlijk leren (gebruikmakend van de mogelijkheden die het “groene schoolplein” biedt),  

➢ ontdekkend leren ( een lokaal inrichten dat ruimte biedt aan onderzoek, ontwerpen, creëren, 

bouwen met o.a. constructiemateriaal als technisch lego, steam van Heutink) 

Daarnaast zal de school blijven investeren in de ondersteuning en begeleiding van kinderen. Het     

basisbudget van het SWV aan den IJssel, zal deels worden ingezet voor het inrichten en up to date   

houden van de schoolorthotheek. Vanuit deze middelen zullen signaleringstoetsen, diagnostische  

toetsen, naslagwerken, oefenmateriaal e.d. worden aangeschaft. 

 

De school ontvangt van de gemeente Capelle een subsidie voor het bestrijden van  

onderwijsachterstanden. Deze middelen zullen deels worden ingezet voor het ontwikkelen van  
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een taalstimuleringsprogramma. Een programma dat de achterstand in woordenschat &  

taalontwikkeling aan gaat pakken bij vier en vijfjarigen, zodat zij zonder (al te grote) achterstand  

kunnen instromen in groep 3. 

 

5. Scholing: 

- Om alle ambities van de school te kunnen realiseren is scholing belangrijk. Scholing op het gebied 

van alle strategische thema’s (Vreedzame school & burgerschap, woordenschat, effectief 

rekenonderwijs, excellente leerstructuur, assessments, HGW, coöperatief leren, PLG, 

ouderbetrokkenheid) 

- Maar ook op het gebied van ICT (Sharepoint) en de 21ste eeuwse vaardigheden. 

5. Bijlage: Wettelijke en deugdelijkheid eisen 

1 Onderwijskundig beleid 
Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het onderwijs 
en van de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs in een 
onderwijsprogramma. Daarbij wordt tevens het schoolondersteuningsprofiel betrokken.  

 

2 Personeelsbeleid 
Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk geval 
maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het 
onderwijskundig beleid alsmede het document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de 
schoolleiding, bedoeld in artikel 32d van de wet. 

 

3 Kwaliteitszorgbeleid 
Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs omvat in elk 
geval: 

a. De wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd 
b. De wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit 
nodig zijn 
c. Maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt. 

 
 
Voor de drie beleidsonderdelen geldt dat het van belang is verbinding te maken tussen het beleid en de 
ambities en thema’s die in het schoolplan staan beschreven.  
 
 

Wat is er veranderd met het Onderzoekskader 2017? 
Vanaf 1 augustus 2017 treedt het nieuwe onderzoekskader voor het toezicht op het voortgezet onderwijs in 
werking. Vanuit het nieuwe onderzoekskader zijn de deugdelijkheidseisen aangescherpt. Op de volgende 
pagina’s staat per beleidsonderdeel beschreven aan welke wettelijke eisen en deugdelijkheidseisen het 
schoolplan dient te voldoen. De wettelijke eisen zijn niet veranderd met de inwerkingtreding van het nieuwe 
onderzoekskader.  
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5.1. Bijlage I: Onderwijskundig beleid 
 

Volgens het wettelijk kader omvat de beschrijving van het onderwijskundig beleid tenminste: 

 

OP1 Aanbod  

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we 
een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons 
aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt 
hen voor op het vervolgonderwijs. Onze school biedt een onderwijswijsaanbod aan dat past bij de wettelijke 
voorschriften. 

 

Kijkend naar de leerlingpopulatie van de school, stellen we vast dat een flink aantal kinderen start met een 
taalachterstand. Dit is o.a. het gevolg van het feit dat: 

- voor een deel van de kinderen het Nederlands niet hun thuistaal is 

- een groot deel van de kinderen niet naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf is gegaan 

- het opleidingsniveau van de ouders 

Taalachterstanden                                                                                                                                                                                    
De school vraagt ieder jaar de subsidie “onderwijsachterstanden” aan bij de gemeente Capelle aan den IJssel. 
Vanuit die subsidie wordt o.a. extra personeel (onderwijsassistenten & Interne begeleiding) ingezet, zodat er 
in kleine groepjes gewerkt wordt. Daarnaast worden er materialen en scholing uit betaald.  

De komende schoolplanperiode zal met behulp van de CED Rotterdam een taalstimuleringsprogramma 
worden opgezet, om nog gerichter aan die taalachterstand te werken. 

Doorgaande leerlijn. 

De school heeft een aantal werkgroepen in het leven geroepen. O.a. voor rekenen, woordenschat, lezen, taal 
& spelling. De werkgroepen komen gemiddeld 1x in de maand bijeen, monitoren hoe de vorderingen zijn op 
dat gebied, waar leerkrachten tegenaan lopen en schoolafspraken over gemaakt moeten worden om die 
doorgaande leerlijn te realiseren. 

 

Daarnaast is het belangrijk dat alle leerkrachten weten wat de leerdoelen zijn van het leerjaar waaraan ze 
werken. Wat het startpunt is en waar ze met hun groep naartoe moeten werken. Naarmate een leerkracht 
langer een zelfde groep draait, zijn die leerdoelen bekend en kan de leerkracht keuzes maken: wanneer volg ik 
de methode, waar kan ik versnellen, waar moet ik langer bij stil staan. Het gaat met name om de overgangen 
van de ene jaargroep naar de andere jaargroep. En het afspreken met elkaar wat we in de school terug willen 
zien (didactisch model, inrichting van het lokaal, manier van werken). Daar zal de school de komende 
schoolplanperiode meer en duidelijkere afspraken over maken, om die doorgaande (leer)lijn te garanderen. 
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Aanbod Kleuters 

Vak Methodes Vervangen Toetsinstrumenten Vervangen 

Taal Schatkist                                          
(als bronnenboek)                           
CPS: fonemisch bewustzijn               
projecten vd 
kleuteruniversiteit 

--- Mijn Kleutergroep ---  

 rekenen Getal & ruimte junior                             
CPS: ontluikende 
gecijferdheid                                 
projecten vd 
kleuteruniversiteit 

--- Mijn Kleutergroep --- 

 

Aanbod groep 3 

Vak Methodes Vervangen Toetsinstrumenten Vervangen 

Taal/lezen Veilig Leren Lezen (laatste 
KIM versie)                                                 
extra spellingonderwijs 

--- Methodegebonden toetsen            
Cito-toetsen spelling 3 t/m 8 

--- 

rekenen Getal & ruimte junior --- Methodegebonden toetsen            
Cito-toetsen rekenen/ wiskunde 3 
t/m 8 

--- 

Schrijven pennenstreken ---- --- ---- 

 

Aanbod kernvakken groep 4 t/m 8 

Vak Methodes Vervangen Toetsinstrumenten Vervangen 

Taal Taalactief (versie 4) 2024 Methodegebonden toetsen            
Cito-toetsen spelling 3 t/m 8 

 

Rekenen Getal & ruimte junior --- Methodegebonden toetsen            
Cito-toetsen rekenen/ wiskunde 3 
t/m 8 

--- 

Technisch lezen Estafette (voortgezet 
technisch lezen) 

2021 Veilig & vlot                                              
Cito-toetsen DMT groep 3 t/m 8             

--- 
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Vak Methodes Vervangen Toetsinstrumenten Vervangen 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL  Strategietoetsen & tekstentoetsen 
(TIAT)                                                                        
Cito-toetsen begrijpend lezen 

--- 

schrijven Pennenstreken (groepen 
3,4,5) 

---- --- --- 

 

Aanbod nieuwkomersgroep (NT2) 

Vak Methodes Vervangen Toetsinstrumenten Vervangen 

Taal Veilig Leren Lezen (laatste 
KIM versie)                                    
Taalactief (versie 4)                             
Stenvert (spelling)                             
Zien is snappen                                 
mondeling Nederlands 

2024 Methodegebonden toetsen            
Cito-toetsen spelling 3 t/m 8 

 

Rekenen Getal & ruimte junior                  --- Methodegebonden toetsen            
Cito-toetsen rekenen/ wiskunde 3 
t/m 8                                                                   
Rekenen: basisbewerkingen 

--- 

Technisch lezen Estafette (voortgezet 
technisch lezen) 

2021 Veilig & vlot                                              
Cito-toetsen DMT groep 3 t/m 8             

--- 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL                             
Junior Enstein 

--- Strategietoetsen & tekstentoetsen 
(TIAT)                                                                        
Cito-toetsen begrijpend lezen 

 

Schrijven pennenstreken    

 

Aanbod algemene vakken 

Vak Methodes Vervangen Toetsinstrumenten Vervangen 

Aardrijkskunde Wereldzaken  Methodegebonden toetsen              

Geschiedenis Tijdzaken  Methodegebonden toetsen              
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Vak Methodes Vervangen Toetsinstrumenten Vervangen 

Natuur - techniek Natuniek 2021* Methodegebonden toetsen              

verkeer Jeugdverkeerskrant VVN --- ---  

Sociaal-
emotionele 
vorming 
(inclusief 
burgerschap) 

De Vreedzame school --- ---  

Engels Groove me 2023   

 

 

 

Sociale integratie en actief burgerschap  

Onze schoolbevolking is maar gedeeltelijk een goede afspiegeling van de pluriforme, Nederlandse 
samenleving. Het percentage Nederlandse kinderen van midden tot hoogopgeleide ouders is gering. Wij zien 
het als onze opdracht om de kinderen voor te bereiden op een actieve deelname aan onze maatschappij. 
Onze school draagt zorg voor een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen en  

volwassenen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen.  

De school is een oefenomgeving voor belangrijke, algemeen aanvaarde waarden en normen van onze 
maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen samen leven en samen leren, betrokken zijn bij 
een ander, respect tonen voor de cultuur, het geloof en de mening van anderen.  

 

Vreedzame school                                                                                                                                                                                       
KC Ontdekrijk is een “Vreedzame school” in een “Vreedzame wijk”.  De VZS beschouwt de klas en de school 
als een leefgemeenschap en een democratische oefenplaats. Vanuit een uitgesproken pedagogische visie ligt 
de focus op: 

- Democratische waarden en competenties 
- Kinderen hebben een stem 
- Sociale verbondenheid en gemeenschapszin 
- Invloed van leeftijdgenoten. 

Wekelijks worden de lessen “Vreedzame school” (VZS) gegeven in alle groepen. Daarbij wordt gewerkt aan de 
volgende doelen: 

• Op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen 

• Constructief oplossen van conflicten 

• Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de school-/ leefgemeenschap 

• Open houding aannemen tegenover verschillen tussen mensen 

• Inzicht krijgen volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht 

• Ontwikkelen van een kritische houding 
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Leerlingenraad 

De school kent een “leerlingenraad’ en betrekt de kinderen van de leerlingenraad bij het onderwijs. Gaat met 
hen in gesprek, luistert actief naar hoe zij de school ervaren en nodigt de kinderen uit tot het nemen van 
initiatieven en/of het organiseren van activiteiten. De leerlingenraad bestaat uit 6 kinderen (uit de groepen 
6,7 & 8) die op een democratische wijze worden gekozen.  

 

OP 2 Zicht op ontwikkeling  

De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem systematisch 
informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen. Voor de kennisgebieden taal en 
rekenen/wiskunde gebeurt dit vanaf groep 3 met Cito, die tevens een indicatie geven van de bereikte 
referentieniveaus. Leraren vergelijken deze informatie met de verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking 
maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als 
individuele leerlingen. Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseert de school waar de 
ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens wordt bepaald wat er moet 
gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen.  

Dagelijks evalueren de leerkrachten het lesaanbod en noteren in de groepsplanning welke kinderen er niet 
voldoende van dit aanbod hebben geprofiteerd zodat ze er later op terug kunnen komen.  

De extra ondersteuning in relatie tot het ondersteuningsprofiel wordt specifiek beschreven en is onderdeel 
van de groepsplanning (hulp in en/of buiten de groep). 

 

Als kinderen een D of een E score halen op de toetsen van CITO LOVS, treedt de ondersteuningsstructuur van 
de school in werking. Samen met de intern begeleider onderzoekt de leerkracht wat de grondslag is van de 
stagnatie.  Pas als de leerproblemen hardnekkig zijn en er mogelijke leerbelemmeringen zijn, wordt er voor 
het kind een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld*. In het ontwikkelingsperspectief wordt vastgelegd, 
wat de/het te verwachten uitstroom(profiel) is. Ieder leerjaar wordt het OPP zowel met de ouders/verzorgers 
als met de leerling besproken.  

Voorwaarden voor het opstellen van een OPP zijn:  

1. Het welbevinden van het kind mag niet in het geding komen. 
2. De leerkracht/ school heeft alle fasen van de ondersteuningsstructuur doorlopen. 
3. De ouders zijn in het hele proces meegenomen en gaan akkoord dat het kind met een eigen leerlijn 

gaat werken. 
4. Verwijzing naar S(B)O is geen meerwaarde. 

*In principe wordt er met een OPP gewerkt, vanaf groep 6 – M6.  

 

OP 3 Didactisch handelen  

Er worden binnen de school hoge eisen gesteld aan de didactische (en pedagogische) competenties van de 
leraren/docenten en er wordt cyclisch gewerkt aan de verbetering hiervan. Hiervoor wordt jaarlijks twee keer 
een meting gedaan van de didactische, de organisatorische en pedagogische competenties van de leraren. In 
het ‘Kwaliteitskader voor Goed Onderwijs’ van Blick op onderwijs staat beschreven waar het didactisch 
handelen van een leraar aan dient te voldoen. In de kern komt het erop neer dat de leraar activerend en 
doelgericht lesgeeft, de opbrengsten analyseert (waaronder toetsresultaten), daar conclusies aan verbindt en 
het eigen handelen en het lesaanbod daarop aanpast.  
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Op Ontdekrijk wordt er sinds januari 2020 gewerkt volgens het instructiemodel van “de excellente 
leerstructuur”. Dit handelingsmodel begint met Ik (de leerkracht als model), WIJ/JULLIE, en ten slotte JIJ. 
Dit instructiemodel zal de komende schoolplanperiode door het team verder worden eigen gemaakt en 
geïmplementeerd, zodat elke leerkracht hier bewust bekwaam in is. 
  
De school maakt voor de meting van de competenties gebruik van een kijkwijzer. De metingen worden met de 
leraren geanalyseerd en op basis daarvan worden professionaliseringsdoelen voor het team en de individuele 
leraren vastgelegd in een professionaliseringsplan. Het gewenste leraar gedrag wordt in concrete afspraken 
vastgelegd.  
In de gesprekkencyclus van beoordeling en functioneringsgesprekken wordt het behalen van de gestelde 
doelen systematisch besproken. 

 

OP 4 Ondersteuningsstructuur op KC Ontdekrijk 
Wij werken volgens het ondersteuningsplan van ons Samenwerkingsverband “Aan den IJssel” (zie website: 
www.aandenijssel.nl) De school kenmerkt zich door een brede basisondersteuning.  

 

Basisondersteuning                                                                                                                                                                                         
De school monitort de ontwikkeling van de kinderen. Vanaf het moment van aanmelding tot het moment van 
uitschrijving als schoolverlater (of zij-uitstromer).  De school heeft een breed onderwijsaanbod voor de 
kernvakken (lezen, taal, rekenen & wiskunde) en voor leergebieden als: wereldoriëntatie, verkeer, motoriek, 
spel & beweging, sociale-, creatieve- en dramatische vorming. Daarnaast heeft de school een aanbod voor 
NT2. De school heeft een aparte groep voor “nieuwkomers” die korter dan 2 jaar in Nederland verblijven en 
de Nederlandse taal nog onvoldoende/ niet machtig zijn. 

 

De leerkracht werkt met zorgzuilen. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

• de kinderen die zonder of na een korte instructie aan de slag gaan en naast de basisstof verrijkingsstof 
krijgen aangeboden (de toppers)  

• de kinderen die na de instructie aan het werk gaan met de basisstof (de kanjers) 

• de kinderen die na de instructie een verlengde instructie krijgen en met de minimumstof aan het werk 
gaan (de sterren)  

Leerkrachten differentiëren (qua instructie, leertijd een aanbod) en geven ondersteuning naar leerbehoeften. 
Dat kan zijn door: 

- het geven van specifieke ondersteuning,  
- het aanbieden van concreet oefenmateriaal (abacus, MAB materiaal, breukendoosjes), van 

oefenbladen of oefensoftware op de computer,  
- het gericht inzetten van materialen (zoals koptelefoon, concentratiescherm, wiebelkussen) die 

het leerproces van het kinderen met concentratie- en/of werkhoudingsproblemen bevorderen. 

De school heeft allerlei mensen in dienst die dit proces ondersteunen, begeleiden en monitoren. Dit zijn o.a.: 

- onderwijsassistenten; zij worden met name ingezet als extra handen in de klas, in het werken met 
individuele kinderen of kleine groepjes kinderen 

- intern begeleiders; zij voeren groeps- en/ leerlingbesprekingen. Zij leggen klassen bezoeken af, 
adviseren en begeleiden leerkrachten bij de ondersteuning en begeleiding van hun 
(zorg)leerlingen. Begeleiding op het gebied van de kernvakken, gedrag, werkhouding & 
concentratie, dyslexie, sociaal emotionele problematiek. 
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- vrijwilligers; mensen die op vaste dagen werken met groepjes kinderen op het gebied van 
technisch lezen 

Extra ondersteuning 

In fase drie wordt de hulp in geroepen van iemand van het Blick Expertise team. Deze medewerker werkt 
planmatig, volgens een bepaalde werkwijze, gedurende een x aantal weken, aan een hiaat van het kind/ van 
kinderen. Ook vraagt de school iemand van het Blick expertiseteam mee te kijken, mee te denken als de 
school handelingsverlegen is en/of het kind op het S(B)O beter op z’n plaats zit. Of wordt de hulp en expertise 
van o.a. Educe of Auris ingeschakeld 

 

Passend onderwijs 

In elke klas is het aantal zorgleerlingen best hoog. Dat vergt veel van de leerkracht (goed 
klassenmanagement). De school streeft er naar om kinderen zo lang mogelijk te laten profiteren van haar 
onderwijsaanbod en alleen, indien het in het belang van het kind is, te verwijzen naar S(B)O. Het basisbudget 
dat de school ontvangt van het Samenwerkingsverband “Aan den IJssel” wordt zo breed mogelijk ingezet om 
dat te realiseren. Uit dit budget wordt voor een deel de inzet van de I.B.-er(s) bekostigd,  en tevens de 
personele inzet vanuit “Blick Expertise”.  Verder wordt het budget aangewend voor onderzoek en materialen. 

 

Fase 1 Leerling functioneert binnen het groepsaanbod. 

Fase 2  

De leerling ervaart geringe leer of 
gedragsproblemen op deelgebieden. 

Extra ondersteuning in de klas d.m.v. verlengde 
instructie (subgroep). Bij onvoldoende 
vorderingen (daling in niveau) bij volgende 
CITO-toets door naar fase 3. 

Fase 3  

De leerling ervaart ernstige leer- of 
gedragsproblemen op enkele of alle 
deelgebieden. 

De leerkracht/docent wordt binnen het 
schoolteam extra ondersteund in het uitvoeren 
van de begeleiding. Als bij de volgende toetsing 
te weinig of geen aantoonbare vorderingen zijn 
dan door naar fase 4. 

Fase 4  

De problemen zijn ernstig en hardnekkig. De 
leerling wordt aangemeld voor een (extern) 
onderzoek/ observatie etc. 

Inzet zeer intensieve ondersteuning 
(arrangement). 

Als bij volgende toetsing te weinig of geen 
aantoonbare vorderingen worden gemeten dan 
door naar fase 5 

Fase 5  

Gespecialiseerd onderwijs (sbo, (v)so)  

 

OP 5 Onderwijstijd 

De school werkt met het 5 gelijke dagen model. De kinderen krijgen dagelijks van 8.30 tot 13.30 les. Dat is 25 
uur per week, gemiddeld 950 uur per jaar.  
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De school hanteert het “Hoorns model”, Alle leerlingen van alle leerjaren hebben dezelfde onderwijstijd. Dat 
betekent dat kinderen na acht jaar, ongeveer 7.600 uur les hebben gekregen. Daarmee voldoet de school aan 
de eisen die de inspectie op het onderwijs heeft gesteld.  

Kijkend naar onze leerlingpopulatie, zou op termijn uitbreiding van de onderwijstijd wenselijk zijn. En wel om 
2 redenen:  

1. Kinderen krijgen nu 5 uur les achter elkaar, onderbroken door een korte pauze van 15 min. Eet- & 
drinkmomenten vinden plaats tijdens lesmomenten. Dat is niet wenselijk. Kinderen zouden op hun 
gemak moeten kunnen eten & drinken. 

2. Kinderen komen met 4 jaar de school binnen met een achterstand (met name op gebied van 
woordenschat en taalontwikkeling). Om deze achterstanden in te lopen, zou het wenselijk zijn als de 
lesdag iets zou worden verlengd.  

Daarnaast focust de school zich de komende schoolplanperiode op effectieve leertijd. Wanneer en aan wat 
gaat onderwijstijd verloren? Hoe kunnen we dat voorkomen, terugbrengen. Immers: Elke les telt!  

 

OP 6 Samenwerking 

Op Kindcentrum Ontdekrijk wordt nauw samen gewerkt met “IJsselkids” een organisatie voor VVE. In de 
school is ook een peuterspeelzaal gehuisvest, “Peuterrijk”. Er is nauw contact tussen de peuterleidsters van 
Peuterrijk en de onderbouwleerkrachten van Ontdekrijk. Met als doel: afgestemd aanbod, een doorgaande 
lijn, min of meer een zelfde pedagogisch klimaat en een warme overdracht. Daarnaast onderhoudt de school 
contacten met de BSO. 

De school werkt ook nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Een schoolcontactpersoon is 
wekelijks in de school aanwezig en  adviseert, ondersteunt ouders met opvoedvragen.  

Daarnaast werkt de school samen met Welzijn Capelle, de buurtcoach, de stadsmarinier en met de gemeente 
Capelle. 

Ook zijn er allerlei initiatieven om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Van het organiseren van 
koffieochtenden, het aanbieden van een cursus “Nederlands” voor anderstalige ouders, tot het organiseren 
van activiteiten in onze ouderkamer. 

Ten gevolge van de invoering van het Unitonderwijs (2018 t/m januari 2020) waar de meeste ouders geen 
voorstander van waren, het predicaat “zeer zwak” door de inspectie op het onderwijs, de maatregelen 
rondom COVID-19 (tijdelijk schoolsluiting), is de ouderbetrokkenheid laag. Derhalve is dit de komende 
schoolplanperiode een aandachtspunt.  

 

OP 8 Toetsing en afsluiting 

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de 
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem en de methodegebonden toetsen.                              
De resultaten worden ingevoerd in het CITO LVS. Voor een overzicht van toetsing: zie toetsbeleid.                             
De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften (aangevuld met 
schoolvoorschriften). Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de voortgang van hun kind.  

In leerjaar 8 doen bijna alle leerlingen* mee aan de eindtoets (Cito). Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-
advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in de schoolgids.  

 

*korter dan 4 jaar in Nederland, dan wordt de score meegeteld, bij een I.Q lager dan 75, en kinderen met een OPP uitstroom VSO-

profiel arbeidsmarkt of dagbesteding. 
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SK 1 Veiligheid 

Het veiligheidsbeleid is vastgelegd in het Veiligheidsplan A en B (zie hiervoor het BLICK veiligheidbeleidsplan). 

 

Monitoring van de sociale veiligheid  

Twee maal per jaar wordt de sociale veiligheid bij leerlingen, van groep 5 t/m 8, geënquêteerd via Viseon. En 
eenmaal per jaar via de enquetetool van “Vensters bij de leerlingen van groep 6, 7 & 8. De resultaten worden 
geanalyseerd en betrokken in de doelen op het jaar/verbeterplan.  

 

Anti-pestbeleid  

Op onze school zijn de anti-pestcoördinatoren: Kirsten Klomp &  Eric Heugens. Zie voor ons anti-pestbeleid 
het BLICK pestprotocol. 

 

Fysieke veiligheid en Arbobeleid 

De school heeft een ARBO preventiemedewerker aangesteld. Deze medewerker is verantwoordelijk voor het 
veiligheidsbeleid op school. Naar aanleiding van de afname van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 
wordt in samenspraak met de MR en de arbomedewerker een actieplan opgesteld om voorkomende 
veiligheidsrisico’s te verhelpen. Bovenschoolse aansturing via het bestuursbureau zorgt voor continuïteit en 
actuele informatie ten aanzien van verandering in wet- en regelgeving. 

 

Meldcode Kindermishandeling 

Wanneer huiselijk geweld of kindermishandeling wordt vermoed volgen wij de meldcode voor professionals. 
Eén van de aandachtsfunctionarissen is dan, samen met de directie, verantwoordelijk voor het juist doorlopen 
van de stappen binnen deze meldcode (zie Veiligheidsbeleid BLICK). 

Voor meer informatie over de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling verwijzen wij u naar de 
volgende site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode 

 

Interne vertrouwenspersoon 

De school kent een interne vertrouwenspersoon. Wanneer kinderen zich onveilig voelen, gepest worden, of er 
andere zaken (in de school, de thuissituatie of buiten school) spelen kan de vertrouwenspersoon worden 
ingeschakeld. Deze neemt het verhaal van het kind serieus en zal passende hulp zoeken, en/of het gesprek 
met respectievelijk: de leerkracht, de klas, de ouders, de directeur aangaan. 

 

SK 2 Pedagogisch Klimaat 

KC Ontdekrijk is een vreedzame school. (zie pag 15. Sociale integratie & burgerschap)  Er wordt veel aandacht 
besteed aan het creëren van een prettig pedagogisch klimaat (rust, structuur, voorspelbaarheid, positiviteit). 
De school wil een plek zijn waar kinderen zich veilig voelen, waar ze zich welkom voelen, waar ze zich gezien, 
gehoord weten. Een school die gelooft in de kinderen, die hoge verwachtingen van hen heeft en die ze een 
warm hart toedraagt. Een school die kinderen aanmoedigt, beloont en zich positief uitlaat over kinderen.                    

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
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Een school die de samenwerking zoekt met ouders. Die ouders serieus neemt, actief luistert en dezelfde 
doelen nastreeft: een blij, ontspannen en vrolijk kind dat met plezier naar school gaat en waar de school het 
maximale “uithaalt” wat er aan leerpotentie bij het kind in zit. 

 

 

 

 

OR 1 Onderwijsresultaten 

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie 
verwacht mag worden. Onze schoolweging, 36,6,   berekend over de afgelopen drie jaar is representatief voor 
de komende schooljaren.  

 

Eindopbrengsten conform nieuwe inspectiecriteria over de afgelopen 3 jaren  

  

  
lezen  taalverzorging  rekenen  

2F  1F  <1F  2F  1F  <1F  2F/1S  1F  <1F  

2017  37%  90%  10%  32%  68%  32%  11%  79%  21%  

2018  31%  100%  0%  25%  100%  0%  25%  81%  19%  

2019  29%  94%  5,6%  18%  94%  6%  0%  59%  41%  

2020  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Gem.  32%  95%  5%  26%  87%  13%  12%  73%  27%  
 

• Schoolweging is 36.6 (2019-2020)  
• Signaleringswaarde 1F is ambitieniveau van 85% (LG is 92.9)  
• Signaleringswaarde 1S/2F is naar aanleiding van de schoolweging 35.7 (LG is 47.5). (Ambitieniveau 

(comm. Meijerink 65%).  

Op de kernvakken Nederlandse taal, lezen en rekenen/wiskunde halen we gemiddeld 85 % 1F, dat ligt op de 
norm voor onze school en op het landelijke niveau. Op 2F/1S wordt 23 % gehaald. Dit ligt ver onder de norm 
voor onze school en onder het landelijke niveau.  

 

Dit betekent het volgende voor ons onderwijs:  

• Met name de eindopbrengsten op 2F/IS op het gebied van Taal en rekenen liggen onder het landelijk 
gemiddelde.  

• De school heeft een hiatenplan opgesteld en werkt structureel, planmatig aan het inlopen van de 
leerachterstanden en het verhogen van de onderwijsresultaten. 
- D.m.v. excellente leerstructuur  
- Door het instellen van werkgroepen, als rekenen , woordenschat, taal, spelling & begrijpend lezen 
- Door de invoering van nieuwe rekenmethode: getal & ruimte junior 
- Door verhogen van de leertijd die wekelijks wordt besteed aan rekenen/ lezen 
- Door gebruikmaken van o.a. rekenmaterialen  van “met sprongen vooruit” 
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Ambities van de school (wat betreft de eindopbrengsten) 

 

  
lezen  taalverzorging  rekenen  

2F  1F  <1F  2F  1F  <1F  2F/1S  1F  <1F  

2021 49,5 % 100%  0 % 36 % 100%  0 % 36 % 85 %  15 % 

2022  49,5 % 100%  0 %  36 % 100%  0 %  36 % 85 % 15 % 

2023 49,5 % 100%  0 % 36 % 100%  0 % 36 % 90 %  10 % 

2024 49,5 % 100%  0 % 36 % 100%  0 % 36 % 90 % 10 % 

Gem.  49,5 % 100%   0 %  36 % 100%   0 %  36 % 87,5 % 12,5% 

 

De signaleringswaarde voor een school met onze weging is voor 1F: 85% en voor 2F: 36%. Gemiddeld halen 
scholen met dezelfde weging voor 1f: 85% en voor 2F: 49,5 %. Dat is voor nu opportuun. De ambities van de 
school zijn nog wat aan de voorzichtige kant, maar kijkend naar waar de school vandaan komt, is dat al een 
grote stap. Met deze ambities zou de school voldoen aan de criteria van de inspectie. Met de thema’s zoals 
beschreven in dit schoolplan werkt de school toe naar realisatie van bovenstaande ambities. 

 

OR 2 Sociale- en Maatschappelijke competenties 

De maatschappij is continu in beweging en aan verandering onderhevig. Dit vergt aanpassingsvermogen van 
onze leerlingen voor nu en de toekomst. Het is belangrijk dat zij leren omgaan met verandering, op het gebied 
van inzet van kennis en vaardigheden. Maar ook dat zij kunnen omgaan met teleurstellingen en tegenslag.  

 

OR 3 Vervolgsucces 

Onze school controleert of de gegeven VO-adviezen worden gerealiseerd. We vergelijken daartoe onze 
adviezen met de plaats van de leerlingen aan het begin van VO-klas 3. We gebruiken daarbij de gegevens van 
Scholen op de kaart (resultaten – plaats in VO na 3 jaar) en de overzichten van DUO. Op basis van een analyse 
stellen we ons beleid m.b.t. advisering VO –indien nodig- bij.  
 

5.2. Bijlage II: Personeelsbeleid 
 

Volgens het wettelijk kader omvat de beschrijving van het personeelsbeleid beleid tenminste: 

 

Bevoegde en bekwame leraren 

Op onze school werken bevoegde een bekwame leraren/docenten. Het is uitgesloten dat een leraar/docent 
op onze school werkzaamheden kan verrichten, zonder bevoegd te zijn of onder de verantwoordelijkheid van 
een bevoegde leraar/docent. Ten aanzien van het bijhouden van de bekwaamheid van de directie en de 
leraren/docenten verwijzen we naar de paragraaf Professionalisering.  

Alle betrokkenen werken met een bekwaamheidsdossier, daarin staat de gevolgde scholing over de afgelopen 
periode vermeld (zie Personeelsbeleid BLICK). Het ontwikkelen van de bekwaamheid van de leraren/docenten 
verloopt via de lijn startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam. Het instrument DOT en lesobservaties 
geven ons inzicht in de mate van bekwaamheid van de leraar. In de gesprekkencyclus bespreken we hoe 
leraren zich kunnen ontwikkelen van de ene fase naar de volgende fase van bekwaamheid, De directeur staat 
ingeschreven in het schoolleidersregister.  
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Vakmanschap 

Binnen onze organisatie is de leerkracht/docent een voorbeeld en inspiratiebron waar leerlingen zich aan 
kunnen en willen spiegelen. De leerkracht/docent geeft richting op basis van deskundigheid en ervaring, met 
een coachende houding en door het faciliteren van een breed aanbod. We streven naar een onderwijscultuur 
waarin we lerend met en van elkaar, kennis en vaardigheden opdoen. 

 

Professionele cultuur 

De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die 
gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur. Teamleden bespreken jaarlijks de 
onderwijsdoelstelling en op welke wijze dit bereikt wordt. Er worden themabijeenkomsten en jaarlijkse 
studiedagen voor het gehele team ingeroosterd.  

 

Een van de thema’s van dit schoolplan is: Een professioneel en sterk team. 
Door middel van scholing, werkoverleggen, werkgroepen, teambuilding, wordt er gewerkt aan een 
professionele leergemeenschap, waarin we met en van elkaar leren. Waarin iedereen zich eigenaar voelt van 
de processen in de school, kritisch meedenkt, zich coöperatief, flexibel en oplossingsgericht opstelt. 

De uitdagingen waar de school voor staat zijn fors, de ambities zijn groot. Die kunnen alleen gerealiseerd 
worden, als we als team optreden, samenwerken, elkaar ondersteunen, naar elkaar luisteren, elkaar (op een 
juiste manier) feedback geven. Team: Together everyone achives more 

 

Taakbeleid 

Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar de werkzaamheden en  taken toebedeeld. We hebben 
daarbij gekozen voor het overlegmodel, vanuit de afspraken die gelden voor het werkverdelingsplan. Vóór de 
zomervakantie worden er afspraken gemaakt met het gehele team, over het aantal lesuren of lesgebonden 
en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken, 
gebaseerd op de beschikbare uren , de aanwezige kennis en vaardigheden persoonlijke voorkeuren van de 
teamleden. Elk jaar wordt er bekeken of de taken voor het beheer van de school, werkgroepen en sport- en 
spelactiviteiten goed verdeeld zijn over de verschillende leerkrachten/docenten. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van het instrument: Cupella. Daarbij wordt uitgegaan van wensen en sterke kanten van de 
personeelsleden. 

 

Professionalisering 

Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken, de afspraken over scholing worden in een 
persoonlijk ontwikkelplan (POP) opgenomen.  Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij 
voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de competentieset 
en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie 
teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities 
(doelen) van de school. In de regel volgt het team een aantal keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is 
daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering.  

 

Scholingsplan                                                                                                                                                                                                   
KC Ontdekrijk heeft een scholingsplan. Dit plan loopt parallel op met het schoolplan. De onderwerpen van de 
teamscholing zijn terug te voeren naar de strategische thema’s uit het schoolplan. 
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Voor de komende vier jaar zijn dat: 

Schooljaar 2020-2021 2021-2022 2022 – 2023 2023-2024 

onderwerp Vreedzame school Zien is snappen Vreedzame school Coöperatief leren 

Woordenschat/ 
mondelinge taal 

Effectieve leertijd/ 
leerrijke omgeving 

ouderbetrokkenheid Woordenschat/ 
mondelinge taal 

Rekenen Rekenen Rekenen Rekenen 

Nieuwsbegrip Assessment Assessment Wereldoriëntatie 

PLG: feedback PLG: collegiale 
consultatie 

PLG: intervisie PLG: human 
dynamics 

 

Naast teamscholingen, is er ook een individueel scholingsplan. Tijdens de taakbeleid en/of 
functioneringsgesprekken komen de individuele scholingswensen en behoeften aan bod. 

Deze sluiten aan bij de ontwikkeling van de leerkracht (passend bij de ontwikkeling van de school, NT2). Soms 
omdat een leerkracht zich verder wilt specialiseren (taal, rekenen, gedrag, lezen, jonge kind. Het is fijn als er 
in school leerkrachten zijn die specialist zijn op een bepaald gebied.  

 

Evenredige vertegenwoordiging 

Zie hiervoor: Protocol evenredige vertegenwoordiging van vrouwen/mannen in leidinggevende functies 
binnen BLICK op onderwijs 
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5.3. Bijlage III: Kwaliteitszorgbeleid 
 

Volgens het wettelijk kader omvat de beschrijving van het kwaliteitszorg beleid tenminste: 

 Het bewaken dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en dat het 
onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen. 

 Het vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn. 
 In het stelsel van kwaliteitszorg is uitgewerkt en wordt er regelmatig geëvalueerd. De onderwijskwaliteit 

wordt geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd.    
 

KA 1 Kwaliteitszorg 

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en 
verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. De instrumenten, 
zoals schoolanalyses, interne audits, tevredenheidsonderzoeken, meting sociale veiligheid, leeropbrengsten 
en andere data, die we inzetten voor kwaliteitszorg leiden tot aandachtspunten. Samen met het team –en in 
het perspectief van onze streefbeelden en actuele ontwikkelingen- stellen we op basis daarvan 
verbeterpunten vast. De gekozen verbeterpunten worden daarna verwerkt in het jaarplan. De directie 
monitort de voortgang. Tussentijds en aan het eind van het jaar evalueren we de jaarplannen en 
verantwoorden we ons over onze werkzaamheden in het jaarverslag.  

 

KA 2 Kwaliteitscultuur 

Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds 
verbeteren van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze 
professionalisering is onze visie die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) 
handelen.  

 

KA 3 Verantwoording en dialoog 

Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig 
wordt onze school geauditeerd (auditteam Blick), we organiseren een ouderpanel, beschikken over een 
leerlingenraad. Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar 
sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders voor wat betreft 
de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten.  

 

Medezeggenschap 

KC Ontdekrijk heeft een voltallige & volwaardige medezeggenschapsraad die bestaat uit 3 personeelsleden en 
3 ouders.  De M.R. is actief betrokken bij het beleid van de school. Maandelijks schrijft de M.R. een 
vergadering uit (in de middag). De voorzitter stelt in samenspraak met de directeur de agenda op.  Sommige 
agendapunten worden besproken in besloten kring, sommige agendapunten in bijzijn van de directeur. Soms 
informeert de directeur de M.R. over lopende zaken, bij sommige punten vraagt de directeur advies dan wel 
instemming.  

De M.R. heeft een jaarplan, waarin vaste onderdelen gedurende het schooljaar zijn opgenomen, zoals: 
financiën, formatie, werkverdelingsplan, schoolgids, opbrengsten, etc. 
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Participatie leerlingen                                                                                                                                                                                 
De school kent een leerlingenraad. In deze raad nemen zes leerlingen zitting, te weten 2 leerlingen uit groep 
6, groep 7 en groep 8. Zij worden aan het begin van elk schooljaar gekozen door hun klasgenoten, om hen te 
vertegenwoordigen. De leerlingenraad komt gemiddeld 1 tot 2 x per jaar bijeen om te overleggen met de 
directeur. Tijdens dit overleg komen zaken aan de orde als: veiligheid, pesten, wensen van de kinderen t.a.v. 
activiteiten en programma van de school (zie 5.1 onderwijskundig beleid) 

 

Ouderbetrokkenheid                                                                                                                                                                                        
De school streeft naar een hoge mate van ouderbetrokkenheid. Ouders die betrokken zijn bij hun kind en 
diens leerprestaties. Ouders die zich actief willen inzetten voor de school (in de schoolbibliotheek, de O.R., de 
M.R.) die kleine hand- en spandiensten willen verrichten. Dit komt nog maar mondjesmaat op gang. De 
afstand tussen school en ouders is groot. We willen de ouderbetrokkenheid de komende periode vergroten, 
o.a. door het regelmatig organiseren van koffieochtenden, ouders tijdig te informeren via de nieuwsbrief 
(wekelijks) en de website van de school, door gebruik te gaan maken van een ouderapp (Parro – januari 
2021). 

 

Tijdig informeren                                                                                                                                                                                  
Ook vinden we het belangrijk dat ouders tijdig worden betrokken bij de leerontwikkeling van hun kind. 
Minimaal drie keer per jaar hebben ouders een gesprek met de leerkracht op school (september: 
startgesprek, maart & juni/juli het rapportgesprek). Tijdens die gesprekken mogen ouders niet voor 
onaangename verrassingen worden geplaatst. Wanneer er zaken spelen, wanneer de ontwikkeling stagneert, 
neemt de leerkracht contact op met de ouder en nodigt die uit voor een gesprek. Eventueel schuift de intern 
begeleider en/ of directeur aan bij dit gesprek. 

 

Sponsoring 

Bij sponsoring krijgt een school geld, goederen of diensten van een sponsor in ruil voor een verhoudingsgewijs 
geringe tegenprestatie. Ook als de school uit eigen beweging overgaat tot een tegenprestatie, is er sprake van 
sponsoring. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een donatie (protocol 
sponsoring juli 2019).  

  



 

BLICK op onderwijs  |  Boeiend leren in Capelle en Krimpen  |  www.blickoponderwijs.nl 33 

 

5.4. FORMULIER "Instemming met schoolplan" 
 

School:   KC Ontdekrijk  

Adres:   Rogaland 31  

Postcode/plaats:  2905 AP  Capelle aan den IJssel 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

VERKLARING 

 

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het  

 

van 01-08-2020 tot 31-07-2024 

 

geldende schoolplan van deze school. 

 

 

 

Namens de MR, 

Capelle aan den IJssel,  

 

      Datum: 18 januari 2021 

 

      

 

      Naam en handtekening: 

             
                   Mevr. Fausta Noorlander 

 

 

 

      Secretaris 
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