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Inleiding 

Dit schoolplan geeft de voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode van 1 augustus 2019 tot 
1 augustus 2023 weer. Als school (bestuur, directie, team en medezeggenschapsraad) willen we 
vaststellen op welke onderdelen we ons de komende vier jaar willen richten om de kwaliteit van 
(het onderwijs op) de school te verhogen. Dit schoolplan zal dan ook fungeren als uitgangspunt 
voor de jaarplannen per schooljaar. 
 
Het schoolplan is opgesteld door Linda van der Burgh, directeur van de Mgr. Bekkersschool, in 
nauwe samenwerking met het team en de medezeggenschapsraad van de school. Het schoolplan 
is ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en ter vaststelling voorgelegd aan 
het bestuur. Het is vervolgens verstuurd aan de inspectie.  
 
Een evaluatie van dit schoolplan zal plaatsvinden bij het opstellen van het nieuwe schoolplan 
(2022-2023). 
 
In dit schoolplan wordt gestart met een karakterschets van de school. 
Daarna geven wij een uitgebreide omschrijving van het kwaliteitsbeleid dat wij op school 
hanteren.  
Vervolgens leest u wat onze missie is en wat onze visie op onderwijs inhoudt. Hier verwoorden wij 
het streefmodel: hoe willen we dat het onderwijs op onze school vorm krijgt. Ook beschrijven wij 
in ons concept hoe dat streefmodel er in de praktijk uit zou kunnen gaan zien.  
 
Hierna leest u in een SWOT-analyse wat op dit moment de sterke en de zwakke kanten van de 
school zijn en welke kansen en bedreigingen wij ervaren. Ook treft u een evaluatie aan van het 
vorige schoolplan. 
Vervolgens geven wij een beschrijving van ons onderwijskundig beleid, ons personeelsbeleid en 
ons financieel beleid.  
 
Ten slotte geven wij een beschrijving van de bestuurlijke samenwerking en de samenwerking die 
wij met andere instanties hebben. 
 
Bovengenoemde hoofdstukken eindigen veelal met beleidsvoornemens, welke aan het besproken 
onderwerp een kwaliteitsimpuls kunnen geven. Deze zijn tot stand gekomen door het hoofdstuk 
te vergelijken met de geformuleerde missie, de visie en met het beschreven concept van de 
school. Waar dagelijkse praktijk en visie op onderwijs nog niet met elkaar in overeenstemming 
waren, werden beleidsvoornemens geformuleerd.  
 
Deze beleidsvoornemens leiden uiteindelijk tot doelstellingen die we in de komende 4 jaar willen 
bereiken. Deze doelstellingen worden in onze jaarplannen vertaald naar uitvoeringsplannen. 
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1. Karakteristiek van de school 

De Mgr Bekkersschool is een multiculturele OAB basisschool in de wijk Voorhof in Delft en valt 
onder het bevoegd gezag van de Laurentius Stichting (zie hoofdstuk 9; bestuurlijke 
samenwerking). Wij werken met een leerjaar klassensysteem. Vanaf het schooljaar 2019-2020 
gaan wij met het vijf gelijke dagen model werken. 
 
De wijk, met veel hoogbouw, is een onderdeel van Delft-Zuid. De Voorhof is in de jaren 60 
gebouwd. 
De woningdichtheid is door de flats hoog. De Voorhof is de dichtstbevolkte wijk van Delft en 
behoort ook tot de wijken van Nederland met de meeste woningen per hectare. Ongeveer 80% is 
(sociale) huurwoning, 20% koopwoning. 
 
In het kader van het integraal huisvestingsplan van de Gemeente Delft en in overleg met het 
bestuur van de Laurentius Stichting is de school ruim drie geleden naar het huidige schoolgebouw 
verhuisd. Het huidige schoolgebouw is toentertijd geheel gerenoveerd en ook is er een nieuw deel 
aangebouwd. Het schoolgebouw is licht, kleurrijk, heeft twee verdiepingen en tien lokalen. In twee 
van de lokalen op de begane grond zijn de peuterspeelzalen DoRéMi en Pinokkio gehuisvest. 
In de school bevindt zich De Vindplaats, een afdeling van DOK de plaatselijke bibliotheek, die 
vanuit de gemeente Delft gesubsidieerd is.  
 
Onze school wordt bezocht door 125 leerlingen (1-10-2018).  
Hiervan vallen 90 leerlingen in de categorie NNCA-NOAT. 35 % van de leerlingen heeft een gewicht 
waarvan 16 leerlingen een gewicht van 0,3 en 28 leerlingen een gewicht van 1,2.  
(zie onderstaande tabel) 
 

 
De afkomst van de leerlingen is heel divers. We hebben leerlingen met een afkomst uit Somalië, 
Irak, Iran, Afghanistan, Jordanië , Syrië, Turkije, Marokko, Suriname, Filipijnen, Nederlandse 
Antillen, Colombia, Venezuela, Eritrea, Ethiopië, Polen, Italië en Nederland.  
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De meeste kinderen zijn wel in Nederland geboren. 
Twee belangrijke kenmerken van veel van onze kinderen is dat ze te maken hebben met twee 
talen, waarbij het Nederlands in de meeste gevallen de tweede taal is. Evenals het verschil tussen 
de eigen cultuur en de daarbij behorende gebruiken en de Nederlandse cultuur en de daarbij 
behorende gebruiken. 
Dit betekent dat het taalonderwijs, met name de woordenschat, extra aandacht behoeft evenals 
burgerschap. 
Bij de instroom van de afgelopen 4 jaar bemerken we dat de kinderen die van een voorschoolse 
opvang gebruik hebben gemaakt toeneemt. Een deel van deze kinderen hebben een VVE indicatie. 
 
In de afgelopen 4 jaar is het leerlingenaantal gedaald. 

 2015 2016 2017 2018 

Totaal 168 134 129 125 

NNCA-NOAT 122 99 93 90 

 
Dit is deels te verklaren door het feit dat er door de verhuizing van de school in augustus 2015 een 
dertigtal kinderen op onze school kwamen die op de school zaten die voorheen in het gebouw 
gehuisvest was. De ouders vonden de afstand naar het nieuwe gebouw in de aansluitende wijk te 
ver.  
Deze kinderen zijn inmiddels uitgestroomd naar het Voortgezet Onderwijs.  
Een andere verklaring is dat de woningen in de flatgebouwen in de wijk veelal doorgangswoningen 
zijn. Een aantal van deze kinderen volgt daardoor een korte periode onderwijs op onze school en 
gaat dan weer naar een andere school als gevolg van een verhuizing of een verandering in de 
thuissituatie. 
De school ligt enigszins verscholen achter een hoge flat. Langs de achterkant van de school ligt een 
provinciale weg met daaraan veel groen. Dit belemmert deels de zichtbaarheid van de school 
waardoor het niet altijd bekend is dat de Mgr. Bekkersschool zich op deze locatie bevindt.  
 
De verwachting is dat de instroom op langere termijn zal aantrekken waardoor wij in de toekomst 
met 8 groepen kunnen gaan werken met een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen. 
 
1.1 Ouderbetrokkenheid 

Samenwerken met de ouders is binnen de Laurentius Stichting en haar scholen vanzelfsprekend, 
ouders zijn welkom. School en ouders voelen zich partners, zijn betrokken met elkaar en stralen 
dat uit in de contacten met elkaar over het kind. 

De inbreng en ouderbetrokkenheid van ouders op een school in de vorm van vrijwilligerswerk 
‘helpende handjes’, oudervereniging/ouderraad en medezeggenschapsraad wordt zeer 
gewaardeerd en draagt bij aan een veilige sfeer op de school. 

De beleidsdocumenten ‘Klachtenregeling’ en ‘Toelating, schorsing en verwijdering’ zijn voor de 
directies uitgangspunt voor het handelen als er sprake is van problemen en/of conflictsituaties 
met ouders. 

Medezeggenschap 

De medezeggenschapsraad (MR) is de gesprekspartner van de directie van de school en hiermee is 
de inspraak op het beleid van de schoolorganisatie geregeld. Op stichtingsniveau loopt dat via de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De werkwijzen van MR en GMR zijn 



 

Schoolplan 2019-2023 
8 

vastgelegd in de reglementen medezeggenschap en het medezeggenschapsstatuut en vinden hun 
basis is de Wet Medezeggenschap op Scholen. 

• Bijlage MR reglement PO d.d. 1 augustus 2015 

• Bijlage GMR reglement d.d. 1 augustus 2015 

• Bijlage Medezeggenschapsstatuut d.d. 1 augustus 2017 

Klachtenregeling 

Bestuur en scholen staan partnerschap met ouders voor. Toch kan het voorkomen dat er soms 
misverstanden ontstaan en iemand een klacht wil indienen bij de school of het bestuur. 

In eerste instantie is de leerkracht van de groep aanspreekpunt voor ouders of een directielid. Elke 
school heeft een contactpersoon of vertrouwenspersoon, die aanspreekpunt is voor 
doorverwijzing. 

Lukt het niet een klacht op schoolniveau af te handelen, dan kunnen klachten bij het bestuur 
worden ingediend of bij de Landelijke Klachtencommissie voor het katholiek onderwijs, onderdeel 
van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), waar het bestuur met zijn scholen bij is 
aangesloten. 

Indien gewenst kan men zich ook wenden tot een van de vertrouwenspersonen van de stichting. 

Contactpersoon en vertrouwenspersoon worden vermeld in de schoolgids. 

• Bijlage Klachtenregeling Laurentius Stichting d.d. 1 augustus 2012 ¢ Zie 
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

• Bijlage Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO d.d. 1 januari 2016, bijgesteld 22 
januari 2019. 

Toelating, schorsing en verwijdering 

De Laurentius Stichting hanteert eigen beleid bij de toelating, schorsing en verwijdering van 
leerlingen met inachtneming van aanvullende voorwaarden, b.v. voor het speciaal basisonderwijs 
of het internationaal georiënteerd basisonderwijs. In sommige gevallen is de toelating van 
leerlingen tevens gerelateerd aan gemeentelijke afspraken voor het aanmelden van leerlingen, 
b.v. in Den Haag. 

Een aanmelding en de daaropvolgende beslissing over toelating en plaatsing wordt vooraf gegaan 
worden door een contact met de toeleverende school of een nader onderzoek. 

Schorsing van een leerling kan indien nodig door een directie worden opgelegd. Bij het 
verwijderen van een leerling is het bestuur altijd betrokken, evenals mogelijke andere instanties 
als het samenwerkingsverband en leerplicht. 

• Bijlage Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen Laurentius Stichting d.d. 30 juni 
2016. 

 

Onze ambities: 
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• We bevragen ouders regelmatig over hun tevredenheid en de sociale veiligheid op 
school 

• We beschouwen ouders als partners en voeren gesprekken op basis van 
gelijkwaardigheid 

• We informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind   

• We laten ons door ouders informeren over hun kind   

• We stellen ons op de hoogte van de verwachtingen van de ouders 

• We betrekken ouders bij diverse schoolactiviteiten 

• De ouders bezoeken de informatiebijeenkomst in de groep van hun kind(eren) 

• De ouders bezoeken met regelmaat de school in bedrijf tijdens “Kom in de klas” 

• De ouders van de kleuters bezoeken de koffieochtenden/ theemiddagen   
 
 
1.2 Schoolorganisatie 
 
De directeur geeft –onder eindverantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van Bestuur 
van de Laurentius Stichting- leiding aan de school. De directeur is integraal verantwoordelijk voor 
de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid.  

Het MT wordt gevormd door de directeur, de IB’er en de twee bouwcoördinatoren. De school 
heeft de beschikking over een ouderraad en een MR. Op Stichtingsniveau is er een GMR. 

 
Het totale team van de Mgr Bekkersschool bestaat uit 18 medewerkers (01-01-2019) waaronder 
onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. 
Het onderwijzend personeel bestaat uit leerkrachten L10, leerkrachten L11 met een specialisatie 
en een vakleerkracht bewegingsonderwijs. 

De leerkrachten L11 zijn een intern begeleidster, de onderbouwcoördinator en een 
gedragsspecialist. 

 

Binnen het onderwijsondersteunend personeel onderscheiden we 1 conciërge en 2 
onderwijsassistenten.  
1 leerkrachtbasisonderwijsondersteuner werkt op basis van detachering vanuit het 
werkgeverservicepunt Werkse! 

Het team van de Mgr. Bekkersschool bestaat uit medewerkers die zowel fulltime als parttime 
werken:  

• 1 voltijd directeur 
• 3 voltijd groepsleerkrachten 
• 9 deeltijd groepsleerkrachten 
• 1 deeltijd vakleerkracht bewegingsonderwijs 
• 1 deeltijd intern begeleidster 
• 2 deeltijd onderwijsassistenten (OOP) 
• 1 voltijd leerkracht basisonderwijs ondersteuner (OOP) 
• 1 deeltijd conciërge (OOP)  

Van de 19 medewerkers zijn er 16 vrouw en 3 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in 
onderstaand schema (stand van zaken per 01-01-2019). 
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Per 1-1-2019 MT OP OOP 

Tussen 50 en 60 jaar  3 2 2 

Tussen 40 en 50 jaar 
 

4 1 

Tussen 30 en 40 jaar 
 

4   

Tussen 20 en 30 jaar 1 2 1 

Jonger dan 20 jaar       

Totaal 4 11 4 

 
Onze ambities: 

• De MBS is zichtbaar bekend in de wijk Voorhof en de omliggende wijken. Het is duidelijk 
waar de school voor staat. 

• Wij maken gebruik van Social media 

• Wij vergroten de zichtbaarheid in de wijk door het onderhouden van intensieve contacten 
met andere organisaties in de wijk 

• Wij stellen de school open voor belangstellenden 

• Peuters van zowel de peuterspeelzalen en de naast gelegen kinderopvang kunnen een 
aantal keer per jaar in de kleutergroep meedraaien 
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2.          Kwaliteitsbeleid  

Bij kwaliteitszorg stellen we onszelf de volgende vragen: 
Doen we de goede dingen? 
Doen we de dingen goed? 
Hoe weten we dat? 
Vinden anderen dat ook? 
Wat doen we met die informatie? 
 
Kwaliteit is voor ons: 
Zeggen wat we doen, 
doen wat we zeggen. 
 
Op de Mgr. Bekkersschool hebben we de afgelopen 3 jaar gewerkt aan de hand van onderstaand 
schema (P. De Kort). 

                                               
 
Van belang was dat de keuzes die wij maakten gebaseerd waren op onze missie en visie en dat alle 
teamleden eigenaar zijn waren van de keuzes die wij maakten. 

2.1 Missie 

Kwaliteit start bij de missie van de school.  
Als school hebben wij de opdracht om kinderen steeds beter te maken, verder te helpen in hun 
ontwikkeling en uit te rusten met de bagage die zij nodig hebben om als volwassene te 
functioneren in de toekomst.  Onderwijsvernieuwingen en maatschappelijke ontwikkelingen  
 
houden wij scherp in de gaten. Naast kennis zijn ook de 21e eeuwse vaardigheden van belang om 
het kind optimaal te laten leren en presteren binnen zijn eigen mogelijkheden waarbij wij 
voortdurend op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. 
De missie is een korte en bondige beschrijving van waar wij voor staan. Het gezamenlijk 
formuleren van onze missie geeft richting en bestaansrecht aan onze school en ons team en 
verbindt ons bij het uitvoeren van ons werk.  
Onze missie is samengevat in de volgende slogan: 
 

 MBS: jouw deur naar de toekomst!    
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2.2 Visie 

Onze visie geeft aan hoe wij, in een ideale situatie, de school in de toekomst willen vormgeven. De 
visie is een gemeenschappelijk toekomstbeeld dat expliciet is beschreven in onze kernwaarden: 
Plezier 
Kinderen hebben plezier in het leren, leerkrachten hebben plezier in hun werk en de 
leidinggevenden hebben plezier bij het leiding geven aan het team. 
Ontwikkeling 
Wij streven ernaar voor ieder kind de voor hen hoogst haalbare leerresultaten te bereiken op 
cognitief, sociaal, emotioneel en creatief gebied. We leren de kinderen de kennis, vaardigheden en 
inzichten die zij nodig hebben voor hun eigen toekomst. 
Eigenaarschap 
Kinderen en leerkrachten zijn actief betrokken bij hun eigen leerproces en nemen initiatieven die 
hieraan bijdragen. 
Sociaal emotioneel vaardig 
Wij zijn in staat te reflecteren op ons eigen gedrag en het effect hiervan op anderen (collega’s, 
ouders en kinderen). 
We gaan verbaal en non-verbaal respectvol met elkaar om en zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor een veilig schoolklimaat. 
Samenwerking 
Leerkrachten, leerlingen en ouders zijn betrokken bij de school. Op basis van gelijkwaardigheid, 
herkennen en erkennen zij elkaars kwaliteiten en maken hier optimaal gebruik van. 
 

2.3 Kwaliteitsmanagement 

Wanneer alle activiteiten rond kwaliteitszorg, die gericht zijn op beheersing, bewaking en 
verbetering van de kwaliteit met elkaar in samenhang worden gebracht is er sprake van 
kwaliteitsmanagement.  
Onze stichting heeft de ambitie om met de scholen cyclisch en in samenhang te groeien van 
kwaliteitszorg naar strategisch kwaliteitsmanagement. Dit is vastgelegd in de notitie “Strategisch 
kwaliteitsmanagement” (zie bijlage). De Mgr. Bekkersschool heeft de ambitie om hierin mee te 
groeien. Kwaliteitsactiviteiten worden cyclisch en doelgericht ingezet, gekoppeld aan onze 
beleidslijnen, maar we willen graag naar kwaliteitsmanagement waarin alle domeinen en 
processen in samenhang functioneren. Om dit te bereiken, volgen wij de ontwikkelingen binnen 
de stichting en ontwikkelingen wij ons mee in de richting van strategisch kwaliteitsmanagement. 
Door de cyclus van vragen te doorlopen op alle beleidsterreinen via de Kwaliteitsmatrix van de 
Laurentius Stichting, waarin de hoofdvragen omtrent kwaliteitszorg afgezet worden tegen de 
hoofdvragen van het waarderingskader van de inspectie, n.l. onderwijsproces, schoolklimaat, 
onderwijsresultaten en kwaliteitszorg, wordt systematisch gewerkt aan de kwaliteit van het 
onderwijs. Hierdoor is kwaliteitsmanagement een systematisch, planmatig en cyclus proces en 
wordt er in vier fasen toegewerkt naar verankering van strategisch kwaliteitsmanagement in de 
organisatie van de school en de stichting. 
                          
Onze kwaliteit is op orde en wij zorgen ervoor dat dat ook zo blijft. We beoordelen de ambities 
systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. 
We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd 
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zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden (zie onderwijskundig beleid). Daardoor 
borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. 
Wij analyseren en evalueren onze inspanningen continu om onze kwaliteit te waarborgen. 
Onze beloften zijn: 
1. Wij hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingenpopulatie 
2. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie o.a. dit schoolplan) 
3. Wij evalueren ons onderwijsleerproces waardoor geborgd is dat de verschillende   
              ambities (zie o.a. dit schoolplan) beoordeeld worden 
4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en  
             leerkrachten 
5. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en  
             jaarverslag) 
6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn 
7. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen) 
8. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) 
9. Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen en monitoren deze   
             jaarlijks 
 
Wij vinden het van het grootste belang dat onze leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces doorlopen en het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de 
ontwikkeling van de leerlingen. Dit doen wij door: 

• De onderwijskundige stuurgroepen in te richten die de doorgaande lijn bewaken en de   
leerkrachten ondersteunen in hun pedagogisch en didactisch handelen; 

• Per jaar, blok- en lesdoelen te stellen en te monitoren of en door wie deze gehaald zijn; 

• De opbrengsten cyclisch te analyseren en de uitkomsten van de analyse te verwerken in   
een plan van aanpak; 

• Kind- en oudergesprekken te voeren en daarbij de kinderen zelf doelen te laten stellen; 

• Betekenisvolle lessen te geven waarin de betrokkenheid van de leerlingen groot is. 
   
Om het strategisch kwaliteitsmanagement te monitoren en te borgen, zetten wij verschillende 
instrumenten in die in de notitie “Strategisch kwaliteitsmanagement’ staan beschreven. Dat zijn 
voor ons in ieder geval; 

• De kwaliteitsmatrix van de Laurentius Stichting; 

• Kwaliteits- en managementbesprekingen met het college van bestuur; 

• 1 x per 4 jaar een interne audit; 

• 0-meting op basis van interne audit  

• Tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen, leerkrachten en ouders; 

• Stuurgroepen en leerteams vanuit het personeel die onderzoek doen naar wat werkt voor 
onze doelgroep; 

• Jaarlijks een sociale veiligheidsmeting; 

• 1 x per 4 jaar analyse van de leerling populatie; 

• Regelmatig overleg, verantwoording en transparantie naar de achterban, 
vertegenwoordigd door de MR; 

• Regelmatig sturen op kengetallen (financiën, leerlingaantallen, verzuim, enz.). 
 

Ambities: 

• De Mgr. Bekkersschool werkt cyclisch en in samenhang met de stichting aan strategisch 
kwaliteitsmanagement en betrekt alle belangengroepen, zowel intern als extern, bij de 
schoolontwikkeling.  
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2.4 Kwaliteitscyclus 

In onze plannen werken we bij ieder onderdeel volgens de cyclus Plan-Do-Check-Act. 
 
In de eerste fase (Plan) bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken, meten we de kwaliteiten 
die we nu hebben en maken we plannen hoe we van de huidige situatie naar de gewenste situatie 
kunnen komen. Deze plannen worden SMART opgesteld, waarbij we er goed op letten ook 
tussentijdse evaluaties in te plannen en mogelijkheden tot eventuele bijstelling, mocht de 
tussentijdse evaluatie daar aanleiding toe geven. 
 
In de tweede fase (Do) voeren we de gemaakte planning uit. Tijdens dit uitvoeringsproces vindt 
voortdurend trajectbewaking plaats, veelal door de directie van de school. Ook de 
medezeggenschapsraad speelt hier een belangrijke rol in. Trajectbewaking betekent dat er 
voortdurend bewaakt wordt dat de verschillende fases van de kwaliteitsbewaking continu en 
cyclisch uitgevoerd worden.  
 
In de derde fase (Check) controleren we, via een tussentijdse evaluatie, of we met onze planning 
nog wel op de goede weg zitten. 
 
Bij de vierde fase (Act) volgt eventueel (afhankelijk van de uitkomst van de Check-fase) een 
bijstelling in de planning.  
Daarmee zijn we dus automatisch weer uitgekomen bij fase 1 (de Plan-fase) en wordt de cyclus 
opnieuw doorlopen. 

2.5 Vastlegging en borging 

Om ervoor te zorgen dat, ook na uitvoering van de jaarplannen, de behaalde kwaliteit 
gewaarborgd blijft, zal elke definitief vastgestelde beleidsregel worden vastgelegd in een 
besluitenlijst van de bouwvergaderingen en in het borgingsplan. 
Hierin staat, na afloop van het proces, weergegeven welke werkwijzen de school volgt om de 
onderwijskwaliteit te behalen en te behouden. 

2.6 Jaarplan 

In onze jaarplannen vertalen we deze lange termijn doelen in kleinere stappen tot een SMART 
opgesteld uitvoeringsplan.  
SMART staat voor: 
Specifiek 
Meetbaar 
Acceptabel 
Realistisch 
Tijdgebonden 
 
Per onderdeel wordt in de jaarplannen niet alleen het onderwerp weergegeven, maar ook het 
specifieke doel, de route om het doel te bereiken, het tijdspad waarbinnen het doel bereikt zal 
moeten worden en wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van taken die naar het doel 
zullen leiden. Ten slotte wordt aangegeven hoe uiteindelijk meetbaar is of het doel bereikt is. Aan 
het eind van het traject zal geëvalueerd worden of dit gelukt is.  
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Door ontwikkeltrajecten SMART te formuleren, wordt zowel de uitvoering als de beoordeling van 
resultaten veel gemakkelijker. We weten vooraf specifiek wat we willen bereiken. We formuleren 
onze doelen realistisch. Er is draagvlak voor deze doelen bij de betrokken personen. We kunnen 
achteraf nagaan of het doel bereikt is, binnen een vooraf vastgestelde tijd. Ook stellen we vooraf 
vast welke succescriteria we hanteren om achteraf te kunnen vaststellen of  
 
het doel bereikt is. Door deze laatste toevoeging wordt het plan van aanpak niet alleen een 
instrument om kwaliteit te verbeteren, maar ook een instrument om kwaliteit te meten.  
 

2.7 Verantwoording 

Kwaliteitsmeter Venster PO 
Jaarlijks nemen wij bij personeel, leerlingen en ouders anoniem de vragenlijst van Venster PO 
Onderwijs af. Dit geeft een goed beeld van hoe deze verschillende geledingen de kwaliteit van de 
school ervaren. Van de uitkomsten van de vragenlijsten voor ouders en leerlingen brengen we 
verslag uit aan het team, de ouders, de leerlingen, het bestuur en de medezeggenschapsraad. 
Van de resultaten van de vragenlijst voor personeel brengen we verslag uit aan het team, het 
bestuur en de medezeggenschapsraad.  
 
Leerresultaten 
Met de uitslagen van de toetsen in ons leerlingvolgsysteem, maken wij regelmatig, maar ten 
minste tweemaal per jaar, een uitgebreide analyse van de leerresultaten op schoolniveau. Voor 
een compleet overzicht van de toetsen die wij afnemen verwijzen wij naar ons toetsrooster.  
 
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. De resultaten 
worden ingevoerd in he LVS ESIS. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda 
en de Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Ouders worden in de 
rapportengesprekken geïnformeerd over de toetsresultaten. Vanaf groep 6 geven wij bij het 
rapport ook een uitdraai van het ontwikkelingsperspectief mee en bespreken dit tijdens het 
rapportgesprek met de ouder(s). In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de Centrale Eindtoets 
van Cito. Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben 
we beschreven in de schoolgids. 
 
Inspectie  
Onze school is op 13 juni 2017 bezocht door de Inspectie van het Onderwijs, er heeft een volledig 
kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden. 
De enorme inspanningen van het team hebben ertoe geleid dat de inspectie aan de Mgr. 
Bekkersschool een welverdiend basisarrangement heeft toegewezen. 
 
Het bestuur van de Laurentius Stichting en de directie van de Mgr. Bekkersschool herkenden zich 
in het verslag dat door de inspectie is opgesteld naar aanleiding van het volledige 
kwaliteitsonderzoek van 13 juni 2017. 
Dit verslag is ter inzage beschikbaar op de website van de inspectie www.owinsp.nl  
De school heeft de ambitie uitgesproken om de lijn van voortdurende verbeteringen te willen 
doorzetten en heeft deze ambities in de jaarplannen concreet gemaakt. 
 
   
 

http://www.owinsp.nl/
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Vensters PO 
Van de uitkomsten van de vragenlijsten voor ouders en leerlingen van VenstersPO brengen we 
verslag uit aan het team, de ouders, de leerlingen, het bestuur en de medezeggenschapsraad.  
Van de resultaten van de vragenlijst voor personeel brengen we verslag uit aan het team, het 
bestuur en de medezeggenschapsraad.  
 
Jaarverslag en schoolgids 
In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over het door ons gevoerde beleid en de door ons 
behaalde resultaten. Zo wordt het resultaat van alle ontwikkeltrajecten die in het afgelopen jaar 
centraal hebben gestaan benoemd. Ook worden de geplande trajecten voor het komende 
schooljaar bekend gemaakt. Deze verantwoording wordt jaarlijks opgenomen in de schoolgids. 
 
Startvergadering 
Voor het jaarverslag wordt aan het einde van het schooljaar input gevraagd aan de teamleden. 
Tijdens de startvergadering, die wij aan het begin van ieder schooljaar organiseren, lichten wij het 
jaarverslag mondeling toe.  
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3. SWOT-analyse 

Sterke kanten  Zwakke kanten 

Personeel 

• Betrokken team, groeiende PLG 

• Vakleerkracht gym 

• Gedragsspecialist 

Ouderbetrokkenheid 

Zorgstructuur Gedragsproblemen 

Pedagogisch klimaat (vragenlijsten ouders en 
leerlingen VenstersPO) 

 

Didactisch handelen (EDI model)  

Taalrijke omgeving  

(Eind)opbrengsten  

Licht, ruim schoolgebouw  

ICT 

• Professioneel team   

• 1x touchscreen per groep  

• Hulp van ouders en vrijwilligers   

• Gemotiveerde kinderen   

• Teamleden kunnen goed werken 
in Office365/SharePoint   

ICT 
(Nog) Te weinig devices 

Kansen Bedreigingen 

Onderwijsvernieuwing wat betreft 
onderzoekend leren 
Geïntegreerde zaakvakken en creatieve 
vakken implementeren 

Leerlingenaantal 

21st century skills Bezuiniging op de Onderwijsachterstand 
middelen 

Ambulante tijd voor de gedragsspecialist  

Samenwerking met 2 peuterspeelzalen en 
een kinderopvang 

 

 

Ontwikkelingen die komende jaren binnen zowel de school als de stichting prioriteit hebben zijn: 
• Kwaliteit van het onderwijs: geen zwakke scholen 
• Lerarentekort: zo veel mogelijk bevoegd personeel voor de groep 
• Onderwijsinnovatie en kennisdeling 
• Professionalisering van personeel en organisatie op alle niveaus 
• Wetenschap & technologie 
• Passend Onderwijs 
• Cultuuronderwijs 
• Opleiden in de school 
• Curriculum.nu 
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4. Onderwijskundig beleid 

4.1 methodes en methodieken 

Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. Voor de 
toetsing van de leerstof maken we gebruik van methoden-onafhankelijke (Cito) en methoden 
gebonden toetsen.  
 

Vakgebied Methode Wordt 
gebruikt in 
groepen 

Voldoet aan 
de 
kerndoelen 

Financiële 
ruimte voor 
vervanging 

Nederlandse Taal LOGO 3000 
Taal Op Maat 
Spelling Op 
Maat 

1, 2, 3 
4,5,6,7,8 
 
4,5,6,7,8 

  

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL 4,5,6,7,8   

Aanvankelijk lezen Veilig Leren 
Lezen 

3  2019 

Schrijven Pennenstreken 3,4,5,6,7,8   

Rekenen Wereld in 
Getallen 

1 t/m 8  2021 

Engels Take it easy 1 t/m 8   

Bewegingsonderwijs     

Aardrijkskunde Meander   2019 
investeren 
in een 
geïntegreer
de aanpak 
WO- 
creatieve- 
en 
kunstzinnig
e vakken 

Geschiedenis Brandaan    

Biologie / natuurkunde Naut    

Democratisch burgerschap     

Verkeer Veilig Verkeer 
Nederland 

   

Tekenen     

Handenarbeid     

Drama     

Godsdienst     

Sociaal-emotionele ontwikkeling    2019 

Techniek     

Muziek     

ICT    Jaarlijks 
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Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende ambities vastgesteld: 

 
1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen 
2. Wij gebruiken voor Taal en Rekenen methoden gebonden toetsen 
3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn 
4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen 
5. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
6. De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap 
7. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik van ICT 
8. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs 
9. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs 

 

4.2 Werkwijzen 

Onderwijsaanbod 
Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe 
beiden 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. 
Het onderwijsaanbod op de Mgr Bekkersschool is toekomstgericht. Dit betekent dat er naast 
kennis ook aan de 21e eeuwse vaardigheden en inzichten wordt gewerkt. 
 
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat 
we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit 
ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen (wat is 
het niveau, wat zijn de onderwijsbehoeften van de leerlingen, wat zijn de belemmerende en 
stimulerende factoren). 
We volgen onze leerlingen door gebruik te maken van de volgende onderdelen: 

• Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we de methode gebonden toetsen en het 
CITO-LVS. Leerlingen die niet voldoende groeien ontvangen extra ondersteuning in de 
groep. De centrale figuur bij deze begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een 
coördinerende taak. 

• We maken analyses van methode gebonden- en Citotoetsen. Aan de hand hiervan maken 
we de blok- en themaplanningen of stellen deze bij. 

• We bereiden lessen voor en stemmen ons onderwijs af op de behoefte van de groep en de 
individuele leerling. Waar nodig geven we groep doorbroken les. Er volgt extra  
ondersteuning en begeleiding. Deze ondersteuning kan gericht zijn op leerlingen die wat 
minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen.  
 

Onze ambities zijn: 
1. De leraren kennen de leerlingen 
2. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben 
3. Ouders worden betrokken bij de extra ondersteuning voor hun kind 
4. Bij meer complexe hulpvragen maken we gebruik van het schoolondersteuningsteam 
5. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen 
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6. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het 
volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen 

7. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de 
ondersteuning voor zorgleerlingen 

8. De school voert de ondersteuning planmatig uit volgens de P-D-C-A cyclus 
9. De intern begeleider coördineert de ondersteuning en begeleiding  

 

Taalleesonderwijs 
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de leerlingenpopulatie, veel aandacht in ons 
curriculum. Voor veel van onze kinderen is de Nederlandse taal niet de moedertaal. 
Taalachterstanden pakken wij aan vanaf het allereerste begin. Daartoe hebben we contact met 
voorschoolse voorzieningen. Op basis van informatie kunnen de leraren direct aan de slag met 
kinderen met een taalachterstand. Daar waar nodig [als de LOVS-gegevens daar aanleiding voor 
geven] zetten we extra taal(lees)onderwijs op het rooster. Groepen, subgroepen of leerlingen die 
uitvallen bij taal(les)onderwijs krijgen te maken met een intensiever taalaanbod, meer instructie 
en meer oefening (automatiseren). 
Sinds het schooljaar 2015-2016 zijn we met de methode Taal op Maat en Spelling op Maat gaan 
werken in de groepen 4 t/m 8. In groep 3 wordt gewerkt met de leerlijnen van technisch- en 
begrijpend lezen, spelling en taal. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen 
gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen 
begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je 
taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie 
bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken.  
Onze ambities zijn: 

• Onze school beschikt over een taalbeleidsplan 

• De school heeft een talige leeromgeving 

• De leraren hanteren de didactiek van woordenschatonderwijs 

• De leraren plannen extra taal-en leeslessen op basis van toetsuitslagen 

• De leraren integreren taalonderwijs in de zaakvakken 

• De leraren automatiseren de essenties van het taalonderwijs (doelgericht) 
 

Een deel van de jaarlijkse OAB gelden van de gemeente Delft zetten wij in voor extra taal- en 
leesonderwijs. 
In de school bevindt zich de z.g. Vindplaats, een afdeling van DOK, de bibliotheek.  
 
Rekenen en wiskunde 
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht 
besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren 
dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt 
tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden 
goed in te slijpen). We gebruiken Wereld in Getallen en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de 
leerlingen te volgen. 
 
Onze ambities zijn: 

1. Wij beschikken over een moderne, eigentijdse methode (groep 1 t/m 8) 
2. In groep 1 en 2 wordt er lesgegeven aan de hand van leerlijnen met vastgestelde doelen 

(SLO) 
3. We hebben normen vastgesteld voor de diverse onderdelen van rekenen 
4. Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-LVS (groep 3 t/m 8) 
5. Per groep hebben we voor de Cito-toetsen streefnormen vastgesteld 
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6. Wij gebruiken de methode gebonden toetsen systematisch 
7. De leerkrachten beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne 

rekendidactiek (ze zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten) 
8. De leerkrachten werken bij rekenen en wiskunde met blokplanningen 
9. We gebruiken in alle groepen interactief rekenonderwijs, waarbij leerlingen actief 

betrokken worden bij de lessen 
10. De leerkrachten werken met doelen per les en per blok om zo de kinderen meer te 

betrekken bij het rekenonderwijs en hun eigen leerproces 
 
Wereldoriëntatie inclusief kunstzinnige vorming, cultuuronderwijs, wetenschap en techniek 
Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen 
onze leerlingen breed ontwikkelen. In het kader van toekomstgericht onderwijs hebben wij 
wereldoriëntatie geïntegreerd en wordt thematisch aangeboden waarbij het onderzoekend leren, 
een onderzoekende houding en andere 21e eeuwse vaardigheden een belangrijke rol spelen. Wij 
vinden het belangrijk dat leerlingen internationaal georiënteerd zijn en dat ze samen zorgdragen 
voor een betere wereld.  
Onderzoekend leren stelt kinderen in staat zelf verbindingen te maken tussen eerder opgedane 
kennis en ervaringen en nieuwe informatie of vaardigheden. Hierdoor leren kinderen zelfstandig 
te denken en te handelen, daarnaast leren kinderen plannen, uitvoeren en reflecteren. Het is een 
manier van leren die ervoor zorgt dat de leerling nieuwsgierig wordt. Onderzoekend leren 
vergroot de kwaliteit van het leren, doordat kinderen van en met elkaar leren en ontdekken. 
In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze 
problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich 
op de natuurlijke (leef)omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Binnen 
wereldoriëntatie kunnen onze kinderen zich ook oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten 
die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en 
culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van 
belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen 
genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen 
reflecteren. Kunstzinnige vorming aan, omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten 
(gevoelens en ervaringen). Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en 
nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. 
Ook wetenschap en techniek zijn behoren daarbij. Kinderen groeien op in een kennisintensieve, 
technologische omgeving. Het is belangrijk dat zij hun leefwereld begrijpen en leren erin te 
functioneren. Het onderwijs in wetenschap en techniek biedt kinderen de mogelijkheid tot 
onderzoeken en ontwerpen. Zo leren ze op een planmatige manier problemen oplossen of 
antwoorden vinden op vragen over situaties, voorwerpen, verschijnselen of organismen in hun 
leefwereld. Binnen een rijke leeromgeving, wordt een beroep gedaan wordt op hun motivatie,  
 
nieuwsgierige houding, vaardigheden en kennis en ontwikkelen zij deze verder in samenwerking 
met medeleerlingen.  Onderzoekend en ontwerpend leren draagt bij aan een brede ontwikkeling 
en vorming van leerlingen.  Landelijk zijn er diverse wetenschapsknooppunten ingericht. Dit zijn 
samenwerkingsverbanden tussen universiteiten, scholen en schoolbesturen, pabo’s, musea en 
regionale kennisnetwerken met als doel het bevorderen van de  
 
onderzoekende houding en nieuwsgierigheid van kinderen en leerkrachten. De knooppunten 
zetten zich in om wetenschappelijke kennis vanuit alle vakgebieden toegankelijk te maken voor 
het (basis)onderwijs in hun regio. Er wordt naar gestreefd ervoor te zorgen dat er op alle 
basisscholen structurele aandacht is voor wetenschap in het onderwijs en voor de ontwikkeling 
van een onderzoekende houding. 
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In onze regio vormt het wetenschapsknooppunt Zuid-Holland dat een samenwerkingsverband is 
tussen de wetenschapsknooppunten Leiden, Delft en Rotterdam, het centrale coördinatiepunt.  
Het knooppunt Delft TU-Delft ontwikkelt een gevarieerd activiteitenaanbod voor kinderen en een 
professionaliserings-aanbod voor leerkrachten en onderzoekers. Onze maatschappij heeft een 
sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek. Bij de 
activiteiten wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die 
samenhangen met wetenschap en techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen.  
Gebruik deze tekst 
Onze ambities zijn: 

• Leerkrachten en leerlingen hebben een onderzoekende houding 

• De lessentabel verheldert hoeveel tijd er per groep besteed wordt aan wereldoriëntatie 

• Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer naar de onderdelen van taalleesonderwijs en 
rekenen en wiskunde 

• Bij wereldoriëntatie geven wij teken-, handvaardig en muzieklessen en besteden wij 
aandacht aan dramatische expressie 

• Onze school beschikt over een cultuurcoördinator 

• Wij koppelen wetenschap en techniek aan 21-eeuwse vaardigheden 

• Wij besteden bij wereldoriëntatie gericht aandacht aan gezond gedrag  

• Wij besteden bij wereldoriëntatie gericht aandacht aan verkeersonderwijs 
 

ICT 
De Laurentius Stichting heeft op het gebied van ICT de volgende ambities vanuit de gedachte dat 
het onderwijs ondersteund wordt door effectieve inzet van ICT-middelen (hard- en software): 

• Een goed werkende ICT-infrastructuur op alle scholen, die continue verbeterd en up-to-  
date wordt gehouden.  

• De beschikbaarheid en kwaliteit van hardware, software, netwerken en connectiviteit,     
waaronder touchscreens, devices, draadloze en vaste netwerkverbindingen,                       
internetverbindingen, servers, Office 365, gebouwbeheersystemen en VOIP wordt           
bovenschools geregeld. 

•  Digitaal vaardige en mediawijze leerlingen en digitaal vaardige en mediawijze     
leerkrachten en overig personeel. 

• De deskundigheid van personeel wordt bevorderd door het deelnemen aan scholing, 
trainingen, studiedagen en collegiale consultatie, o.a. via het aanbod op Laurentius Leert 

• Inspirerende leeromgevingen met o.a. de inzet van ICT-middelen. 

• Op schoolniveau worden inspirerende leeromgevingen ingericht en innovatieve ideeën 
bevorderd. 

•  Goed en veilig gebruik van eigentijdse ICT-middelen bij alle betrokkenen. 

• Personeel wordt continue bewust en alert gehouden via de ICT-coördinatoren op het goed 
en veilig gebruik van de ICT-middelen. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de 
clouddienst Office 365. Er wordt ingespeeld op de nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied 
voor wat betreft inhoud en toepassingen 

• ICT inzetten om ambities van de scholen te realiseren. 
             Ambities van de scholen worden gevolgd via school- en jaarplan en bezien wordt welke 
             ondersteuning daarbij nodig is en geboden kan worden. 
 
ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van 
onze leerlingen ICT- kennis en -vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te 
gaan met ICT-middelen. De leerkrachten gebruiken ICT in hun lessen, zodat de leerlingen aan de 
slag gaan met de notebooks of tablets, de ICT- programma’s en de bijbehorende software.  
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Onze ambities zijn: 
1. De leerkrachten maken optimaal gebruik van het smartboard/Prowise 
2. De leerlingen werken met Internet, Office 365 
3. De leerlingen werken met de software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie 
4. De leerkrachten beschikken over voldoende ICT-kennis en -vaardigheden 
5. De leerkrachten maken de leerlingen media-wijs en begeleiden hen in het landschap van 

de social-media 
6. De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard- en software 
7. De beschikbare materialen (notebooks en tablets) worden structureel ingezet ter verrijking 

van de lessen van groep 1 t/m 8. 
 
Bewegingsonderwijs 
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft 
een zaak van hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale 
aspect: leren bewegen doe je altijd samen. In het kader van de groepsvorming in de eerste weken 
van een schooljaar de z.g. Gouden Weken wordt er expliciet aandacht besteed binnen de lessen 
bewegingsonderwijs aan spellen die de groepsvorming positief kunnen beïnvloeden waarbij zowel 
de vakleerkracht als de groepsleerkracht aanwezig is.     
In de kleutergroepen geven de groepsleerkrachten open bewegingsonderwijs, tik- en spellessen. 
In de groepen 3 t/m 8 wordt twee maal per week een gymles van drie kwartier gegeven door een 
vakleerkracht gymnastiek.  
Groep 4 zwemt één keer in de week een half uur. 
Onze ambities is: 

• Wij gebruiken een leerlingvolgsysteem voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 
 
Engelse taal 
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds 
belangrijker wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het 
veelvuldige gebruik van nieuwe media. We werken met de methode Take it easy in de groepen 1 
t/m 8. 
  
Gebruik leertijd 
Op onze school hanteren we vanaf het schooljaar 2019-2020 het 5 gelijke dagen model voor alle 
leerjaren. 
We starten ’s morgens om 8.30 uur en eindigen om 13.45 uur. 
Er is een ochtendpauze van 15 minuten en een lunchpauze van 30 minuten. 
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een 
belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te 
voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het 
leerstofaanbod eigen kunnen maken. We werken vanuit een lessentabel en een blokplanning  
voor de groepen 4 t/m 8 en een themaplanning voor de groepen 1 t/m 3. In principe trachten we 
alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. 
Onze ambities zijn: 

1. De leerkrachten bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en) 
2. De leerkrachten zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd) 
3. De leerkrachten zorgen voor overzicht voor de leerlingen middels de zichtbare 

dagprogramma's 
4. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel) 
5. De leerkrachten beschikken over een expliciet week- en dag rooster 
6. De leerkrachten variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften 
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Leerkrachtgedrag 

Bij bepaald beleid hoort een bepaald leerkrachtgedrag. Dit gedrag is deels vastgelegd in de wet op 
de beroepen in het onderwijs. In deze wet worden de bekwaamheidseisen van leerkrachten 
beschreven. Verder regelt de wet dat scholen beleid ontwikkelen voor het onderhouden van de 
bekwaamheid van hun personeel. De in de wet verwoorde verantwoordelijkheden van de leraar 
zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te onderscheiden: de interpersoonlijke rol, de 
pedagogische, de vakinhoudelijke & didactische en de organisatorische. Deze beroepsrollen 
worden vervuld in vier typen situaties die kenmerkend zijn voor het beroep van leraar: het werken 
met leerlingen, met collega's, met de omgeving van de school en met zichzelf. Bij dat laatste gaat 
het om het werken aan de eigen professionele ontwikkeling.  
In ons scholingsbeleid is beschreven hoe de leerkrachten gemotiveerd en ondersteund worden bij 
het werken aan de eigen professionele ontwikkeling. De ontwikkeling kan plaatsvinden op 
teamniveau (teamontwikkeling) en op individueel niveau. Deze ontwikkelingen zullen altijd plaats 
vinden in het verlengde van de eerder beschreven doelen van de school.  
Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt 
dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen.  
Daarbij hanteren we duidelijke regels en ambities: 

1. De leerkrachten zorgen voor een ordelijke klas 
2. De leerkrachten zorgen voor een functionele, uitdagende, voorspelbare leeromgeving 
3. De leerkrachten belonen de leerlingen voor hun goede gedrag 
4. De leerkrachten hanteren het afgesproken sanctiebeleid bij ordeverstoringen 
5. De leerkrachten gaan positief en belangstellend met de leerlingen om 
6. De leerkrachten zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen 
7. De leerkrachten bieden de leerlingen structuur 
8. De leerkrachten zorgen voor veiligheid 
9. De leerkrachten hanteren de afgesproken regels en afspraken 
10. De leerkrachten laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken 

Pedagogisch handelen 

De leerkrachten doen ertoe. Zij hebben ook een vormende (opvoedende) taak: hun leerlingen op 
te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en 
met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leerkrachten creëren daartoe een veilig en 
gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen onder het 
motto “zonder relatie, geen prestatie”.  
Onze visie op pedagogisch handelen is gebaseerd op de volgende kernwaarden:                       
Respect 

• Op de Mgr. Bekkersschool gaan we respectvol met elkaar om 

• Behandel ieder kind zoals je zelf ook prettig vindt  

• Normen en waarden bijbrengen aan de hand van de schoolregels 
 

Samen met anderen 

• Ik heb een familie, een school en een buurt 

• Samen bereiken we meer 

• Kinderen leren van elkaar en met elkaar 

• Ouders en leerkrachten leren van elkaar en met elkaar om het beste uit het kind te halen 

• Samenwerken met externe instanties  
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Positief zelfbeeld 

• We benaderen kinderen op een positieve manier 

• Ik mag er zijn en mag zijn wie ik ben  

• Emoties serieus nemen 

• Kinderen serieus nemen  
 

Ruimte en uitdaging 

• Het stimuleren van zelfredzaamheid en zelfstandigheid:  

• Kwaliteiten en mogelijkheden benutten: denken in kansen  

• Uitdaging bieden: stimuleren en motiveren, initiatieven volgen  

• Ruimte bieden: actief luisteren, elkaar de tijd geven en in gesprek gaan met elkaar 
 

Veiligheid en geborgenheid 

• Zorgen voor een goede sfeer: plezier hebben met elkaar, alles is bespreekbaar 

• Zorgen voor een veilige omgeving: regels vaststellen met elkaar 
 
De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis en vaardigheden op diverse manieren te 
verwerven. Voorwaarde daarbij is dat de leerkrachten een klimaat creëren in de groep 
waarbinnen leerlingen zich veilig voelen. Wij werken met het concept van "“De Gouden Weken” 
waarin de groepsvorming en de ouderbetrokkenheid centraal staan door middel van open 
kennismakingsgespreken met alle ouders en kinderen in de eerste weken van een schooljaar, bij 
nieuwe kinderen vindt er een huisbezoek plaats. De leerkrachten organiseren ook allerlei 
activiteiten in de groep in het kader van het groepsproces en de groepvorming. 
 
Binnen onze school zorgen we voor een veilig sociaal klimaat waarin we onze focus leggen op 
positief gedrag. We geloven dat kinderen zich beter gedragen door aandacht te geven aan het 
gedrag wat we graag zien. Onze school-/ huisregels zijn in gewenst gedrag en positief opgesteld. 

1. Behandel ieder ander kind, zoals je het zelf ook prettig vindt. 
2.  Praten op een vriendelijke toon, vinden wij hier heel gewoon. 
3.  Helpen doen wij waar het kan, daar wordt iedereen beter van. 
4.  Zonder vragen iets pakken is maf: Wij blijven van elkaars spullen af. 
5.  Gaat een ruzie niet voorbij, dan halen wij er een juf of meester bij. 
6.  In de school weet iedereen goed dat je rustig lopen moet. 
7.  Op de trap lopen we aan de rechterkant en op de leuning ligt je hand. 
8.  Op school spreken we de Nederlandse taal, dan verstaan we elkaar allemaal. 
9.  Fietsen op het plein is gek, dat doen we alleen buiten het hek. 
10.  Voetbal alleen in de pauzes op het plein, omdat daar dan geen ouders zijn. 
11. Eerst een plas…dan naar de klas. 
12. Door gezond eten en drinken groeien wij tot echte binken. 

 
Daarnaast besteden we middels de methodes “Goed Gedaan” aandacht aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. De gedragsspecialist/IB-er draagt de zorg op dit gebied en zorgt ervoor dat het team 
hierop geschoold en gefocust blijft. 
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Didactisch handelen 
Op onze school geven de leerkrachten op een effectieve wijze vorm aan gedifferentieerd 
onderwijs volgens het EDI model. De differentiatie vindt plaats in aanbod, instructie, tijd en 
tempo.  
Kinderen die een korte instructie nodig hebben, kunnen hierna zelfstandig aan het werk. Voor de 
kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie. 
Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is 
extra aandacht binnen de groep en worden er andere middelen ingezet. 
Kinderen kunnen zich de leerstof op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen 
alleen te maken of met anderen samen. Wij geloven dat kinderen leren van en met  
elkaar. Om die reden zetten we ook coöperatieve werkvormen in om kinderen te stimuleren om 
goed en intensief samen te werken.  
Onze ambities zijn: 

• Lessen zijn goed opgebouwd  

• De leerkrachten geven instructie via het Expliciete Directe Model 

• De leerkrachten zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen 

•  De leerkrachten zorgen voor differentiatie in aanbod, instructie, tempo en tijd 

• De leerlingen werken zelfstandig samen 

• De leerkrachten geven feedback en ondersteuning  

• De leerkrachten laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf nakijken 
 

Klassenorganisatie en klassenmanagement 
Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat 
onze leraren succesvol zijn als ze hun instructie, volgens het EDI model en de leeractiviteiten van 
de leerlingen goed kunnen organiseren. 
Onze ambities zijn: 

• De leerkrachten zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal 

• De leerkrachten hanteren heldere regels en routines 

• De leerkrachten voorkomen probleemgedrag 

• De leerkrachten zorgen ervoor dat de les activiteiten goed georganiseerd zijn 

• De leerkrachten hanteren de, met de leerlingen, opgestelde regels  

• In de school zijn de schoolregels overzichtelijk zichtbaar 

• In de school is er uniformiteit wat betreft de klassenmap 

• De leerkrachten zorgen ervoor dat de organisatie binnen de klas de zelfstandigheid van de 
kinderen bevordert 

 

Leerlinggedrag 
Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. 
Kernwoorden daarbij zijn: zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast 
zelfstandigheid vinden we het belangrijk om het eigenaarschap, de eigen verantwoordelijkheid 
van onze leerlingen te ontwikkelen. Autonomie, eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid 
betekenen niet, dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden 
de leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen 
die ook. 
Onze ambities zijn: 

• De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen stimuleren een onderzoekende 
houding 

• De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie) 
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• De taken bevatten keuze-opdrachten 

• De leraren laten de leerlingen –waar mogelijk- samenwerken en elkaar ondersteunen 

• De leraren leren de leerlingen doelmatig te plannen 
 

Duurzaamheid 
Duurzaamheid is het er voortdurend voor zorgen dat er bij de verdere ontwikkeling van de 
samenleving met de grootste zorg afwegingen worden gemaakt zodat ook de volgende generaties 
prima in hun behoeften van welzijn en welvaart kunnen voorzien. Duurzaam: goed voor nu èn 
goed voor de toekomst. 
De ambities van de Laurentius Stichting en de scholen liggen op drie gebieden: 
Duurzaam in verwerven:  
Duurzame bouw en verbouw van schoolgebouwen, aanschaf van gebruiks-en verbruiksmaterialen, 
afname van diensten als schoonmaak en onderhoud installaties.  
Op bovenschools niveau wordt de rol van duurzaamheid vooral bij centrale inkoop en 
aanbestedingen meegenomen. Bij aanschaf wordt gelet op het gebruik van duurzame materialen 
en op hergebruik van materialen. Er wordt gestreefd naar energiezuinige gebouwen en bij het 
afsluiten van contracten voor levering van producten en afname van diensten wordt op 
structurele wijze duurzaamheid betrokken. 
Duurzaam in gebruik:  
Het in de dagelijkse praktijk op structurele wijze zo duurzaam mogelijk handelen door 
hulpbronnen en grondstoffen niet meer dan nodig is aan te spreken en daarmee het milieu niet 
meer dan nodig is te belasten. 
Duurzaam in onderwijs: betrokken kinderen en betrokken personeel:  
Alle leerlingen werken op de scholen aan het ontwikkelen van competenties om duurzame 
afwegingen te kunnen maken. Het personeelsbeleid is erop gericht dat het personeel een goede 
balans tussen werk en privé kan vinden en fit en betrokken het werk kan uitvoeren.  
  
Op schoolniveau wordt begonnen met letten op energieverbruik, scheiden van papier en 
zorgdragen voor een schone omgeving.   
Wij willen leerlingen meer bewust maken van duurzaam leven. Duurzaamheid draagt bij aan een 
gezonder leven nu.  
 

4.3 Leerlingenzorg 

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat 
we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit 
ook mogelijk is. Onze leraren zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun 
ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het LVS CITO (cognitieve ontwikkeling), het 
observatiesysteem KIJK! (groep ½) en de SCOL (sociale ontwikkeling). Omdat we opbrengstgericht 
werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). 
Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen extra 
ondersteuning. In ons zorgplan staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven (zie bijlage). Naast 
het zorgplan beschikt onze school over een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP verheldert 
welke leerlingen we (geen) zorg kunnen bieden en wat de extra ondersteuning van leerlingen 
inhoudt (zie bijlage). We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leraar), maar formeel 
gebeurt dit bij de groepsbesprekingen (2x per jaar, na de midden- en eindtoetsen). Tijdens de 
groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het 
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leerkrachtgedrag), de ontwikkeling van eventuele subgroepjes  en de ontwikkeling van individuele 
leerlingen. De afspraken naar aanleiding van het overleg worden vastgelegd en gemonitord. 
 
 

Sterkten 

• Kleine groepen  

• Blok en themaplanningen  

• EDI 

• Extra handen in de school 

• Positieve eindresultaten 

• Steeds meer specialisme (gedrag, 
motoriek) 

• Leerlingvolgsysteem (en Kijk!) 

• Betrokkenheid externen (Team jeugd 
enz.) 

• Extra aanbod woordenschat in groep 1 
t/m 3 (LOGO 3000) 

• Leren zichtbaar maken (in beperkte 
mate) 

• Analyseren toetsen (Cito) 

• PDCA (bewustwording) 
 

Zwakten 

• Verlengde instructie 

• Planningen vertalen naar de praktijk 

• Methode vaak nog leidend 

• De leerkracht doet ertoe wordt vaak 
over het hoofd gezien. 

• Arrangement is van IB-er 

• Betrokkenheid ouders 

• Het maken van bewuste keuzes ( voor 
deze groep op dit moment) 

• Update zorgplan niet gedaan 

• Geen duidelijk ondersteuningsplan 

• PDCA uitvoerend 
 

 

Kansen 

• Collegiale consultaties 

• Studiemomenten 

• Leren van elkaar, delen (lk en ll) 

• Meer loslaten van de methodes, 

werken vanuit de leerlijnen (of 

Kerndoelen) 

• Met minder administratie alles borgen 

• Meer betrokkenheid lk bij 
arrangementen 

• Lk eigenaar maken van de groeps/ 
leerlingbespreking 

• Ouders en leerlingen meer bewust 
maken van het leerproces. 

• PDCA ontwikkelen naar uitvoerend 
 

 

Bedreigingen 

• Terugloop leerlingaantal 

• Steeds wisselende veranderingen in het 
onderwijs 

1. Leerkrachtentekort 

• Wisseling van leerkrachten waardoor er 
kennis verloren gaat. 

• Papieren tijgers 

• Steeds meer zorgleerlingen (vooral 
gedrag) 

• Toetsen om het toetsen 
 

 
Afstemming 
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW). 
In de groepen 1, 2 en 3 werken wij met themaplanningen en in de groepen 4 t/m 8 met 
blokplanningen. Alle leraren beschikken over een didactisch groepsoverzicht met daarop de 
kenmerken van hun leerlingen en hun stimulerende en belemmerende factoren. De leraren 
stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep. 
Daarnaast spelen de controle van begrip vragen tijdens de instructie ook een belangrijke rol bij de 
afstemming. Op deze manier dragen de leerkrachten er zorg voor, dat de leerlingen zich 
ononderbroken kunnen ontwikkelen en dat het onderwijs wordt afgestemd op groepjes leerlingen 
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en leerlingen individueel. Omdat “afstemming” (differentiatie) van het onderwijs op leerlingen 
niet eenvoudig is, monitort de school voortdurend of de leraren voldoende in staat zijn om hun 
onderwijs af te stemmen op de groep, de subgroepjes en de individuele leerlingen. Dit doen we 
m.b.v. vragenlijsten (leraren, ouders en leerlingen), maar ook via ons personeelsbeleid. 
Afstemming is een belangrijke competentie bij ons op school en daarom is dit ook een belangrijk 
thema bij ons personeelsbeleid (zie hoofdstuk Personeelbeleid, Integraal personeelsbeleid). 
Onze ambities zijn: 

1. Tijdens de instructie wordt aan de hand van de observatie van de leerkracht en de controle 
van begrip vragen (EDI) gedifferentieerd  

2. De leerkrachten geven directe instructie volgens het EDI 
3. De leerlingen werken zelfstandig samen 
4. De leerkrachten geven feedback en ondersteuning (vaste ronde) 
5. De leerkrachten laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren 
6. De leerkrachten zorgen voor stofdifferentiatie 
7. De leerkrachten zorgen voor tempodifferentiatie 

Opbrengstgericht werken 

Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten we ons op de 
gemiddelde vaardigheidsscore van de Cito-toetsen. Per Cito-toets is een doel (een norm) 
vastgesteld.  
Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem Cito-LVS. Bij de 
bespreking van de groep wordt de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde 
vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als de 
gewenste score structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB'er en de leraar 
interventies afgesproken. 
Deze interventies kunnen zijn: 

1. Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren) 
2. Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen 
3. Meer automatiseren 
4. Methode-aanbod uitbreiden 
5. Differentiatie aanpassen 
6. Leerlingen uitwisselen met andere groepen 
7. Ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen en eigen leerlijn volgen 
8. Adaptief toetsen 

  

De schoolleiding en de IB-er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren, of het de 
leraar lukt om de interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. 
Leraren kunnen ook bij elkaar lessen bekijken (collegiale consultatie) om good practice op te doen. 

Passend Onderwijs 

De Laurentius Stichting maakt met haar scholen deel uit van drie samenwerkingsverbanden: SWV 
PPO Delflanden, SPPO Haaglanden en SWV VO Delflanden.  
Passend onderwijs gaat over goed onderwijs, onderwijs dat past bij de 
ontwikkelingsmogelijkheden, talenten en beperkingen van kinderen. Passend onderwijs krijgt op 
drie niveaus vorm: 
a.  basisondersteuning op schoolniveau,  
b. er zijn individuele arrangementen en  
c. er zijn toelaatbaarheidsverklaringen voor het SBO/SO op samenwerkingsverband niveau.  
Passend onderwijs betekent dat voor elke leerling een passende onderwijsplek beschikbaar is 
waar tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoefte van de leerling.  
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Uitgangspunt is het zoveel mogelijk realiseren van thuisnabij onderwijs op de basisscholen in goed 
overleg met de ouders en indien van toepassing met andere ketenpartners, zoals leerplicht, CJG, 
en GGD. Er vormt zich zo een dekkend netwerk van voorzieningen voor alle leerlingen, hetgeen 
een wettelijke taak is van het samenwerkingsverband. 
Elke school is verplicht om eenmaal in de vier jaar een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te 
stellen. Hierin is beschreven welke basisondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat 
nodig hebben. Als de onderwijsbehoefte van een leerling anders of groter is kunnen er extra 
middelen worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband voor een arrangement of kan een 
verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs aan de orde zijn. Daarvoor is 
een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Het 
schoolondersteuningprofiel wordt jaarlijks geactualiseerd en elke school ontwikkelt zich daarin. 
Het ontwikkelplan maakt deel uit van het schoolplan. Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed 
en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling dat zo veel mogelijk kinderen 
regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht 
hebben. 
Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en op het geven van extra 
ondersteuning (in overleg en samenwerking met onze adviseur passend onderwijs). In ons 
schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en 
niet kunnen geven.  
  
Onze ambities zijn: 

• Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel 
• Onze school biedt basisondersteuning 
• Onze school biedt extra ondersteuning 
• De ouders hebben inzicht in de essenties van ons ondersteuningsprofiel 
• De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen 

  
Bijlagen: 

• Ondersteuningsplan PPO Delflanden 2014-2018 

• Delflanden kader arrangeren versie oktober 2014 

• Schoolondersteuningsplan MBS  

Opbrengsten 

We streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten m.b.t. met name Taal (technisch lezen, 
begrijpend lezen en spelling), Rekenen en de Sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van 
belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die 
leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. 
Onze ambities zijn: 

• De leerlingen realiseren tussentijds en aan het eind van de basisschool de verwachte 
opbrengsten (op grond van hun inzet, motivatie, omgevingsfactoren en capaciteiten) 
[m.n. Rekenen en Taal] 

• De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag 
worden (SEL- competenties) 

• Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden 

• De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar 

• De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs 

• De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs  
 
 
Onze ambities zijn: 
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• Voor leerlingen die een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de 
leeftijdsgroep biedt de school, waar mogelijk, een passend onderwijsaanbod, 
ondersteuning en/ of begeleiding gebaseerd op de mogelijkheden van deze leerlingen. Dit 
kan zowel binnen als buiten de groep plaatsvinden zowel door de leerkracht, interne 
medewerkers als door externe partners.  

• De leerkrachten maken bewuste keuzes om zo aan het passend onderwijsaanbod te 
voldoen en maken hiervan planningen (uitvoeren d.m.v. PDCA) 

• Ouders worden betrokken bij de extra ondersteuning en werken binnen hun eigen 
mogelijkheden mee aan de ontwikkeling van hun kind.  

• Wanneer het samenwerkingsverband betrokken is wordt voor de betreffende leerling een 
OPP gemaakt.  

• De groeps- en leerlingbesprekingen tussen leerkracht en IB-er vinden 2 x per jaar plaats.  

• De leerkracht is eigenaar van de zorg om het kind.  

• Er ligt een SMART ondersteuningsprofiel. Het zorgplan wordt jaarlijks bijgesteld. De leerling 
wordt gevolgd in zijn ontwikkeling en onderwijsbehoeften. 

• De resultaten aan het eind van de schoolperiode liggen op het niveau wat verwacht mag 
worden van de leerling populatie van de school (weging). 

• Kinderen (en leerkrachten) leren van en met elkaar 

• Leerlingen weten wat zij gaan leren de eerstvolgende periode (ouders zijn hiervan op de 
hoogte). 
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5. Personeelsbeleid 

Integraal Personeelsbeleid 
Op stichtingsniveau wordt een actief integraal personeelsbeleid gevoerd. Er wordt o.a. gewerkt 
met de gesprekscyclus, taakbeleid, beloningsbeleid, wervings-en selectiebeleid, verzuimbeleid, 
intern mobiliteit- en overplaatsingsbeleid en scholingsbeleid. Doel van alle beleid en de daaruit 
voortkomende activiteiten is het bevorderen van de groei, ontwikkeling, welzijn en welbevinden 
van al het personeel, zodat er sprake is van een professionele organisatie.  
 
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. 
De bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie van de school en aan de 
vastgestelde competenties. 
 
Tussentijdse ontwikkelingen en cao-aanpassingen hebben noodzakelijk gemaakt de 
gesprekkencyclus aan te passen. In het beleidsdocument gesprekkencyclus 2.0 staat beschreven 
hoe wij dit nu aanpakken. 
 
De schoolleiding 
Op stichtingsniveau wordt toegewerkt naar professioneel leiderschap op elke school. 
Uitgangspunt is het integraal schoolleiderschap, waarbij de directeur integraal verantwoordelijk is 
voor alle beleidsterreinen. Daartoe wordt van nieuw te benoemen directeuren het volgen van de 
schoolleidersopleiding primair onderwijs gevraagd. Coaching op de werkplek vindt vooral plaats bij 
startende directeuren, maar kan ook naar behoefte gerealiseerd worden voor alle directieleden. 
Een integraal schoolleider heeft een duidelijk doel voor ogen met zijn team en leerlingen, geeft 
hen ruimte en vertrouwen, is ondernemend en weet ouders bij de school te betrekken. 
Directeuren en adjunct-directeuren registreren zich in het schoolleidersregister PO of VO en 
blijven werken aan hun professionele ontwikkeling via de vierjaarlijkse herregistratie en kiezen 
daarin hun eigen professionaliseringsroute.  Het CvB voert de gesprekscyclus COO7 met de 
directeuren en beziet in welke mate er al of niet gezamenlijke scholing voor directies op diverse 
beleidsterreinen nodig is. 
Alle directeuren maken deel uit van het DIROV. Dit is het maandelijks overleg tussen het CvB en de 
directeuren. 
http://www.schoolleidersregisterpo.nl 

 
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur ondersteund door het managementteam (IB en 
2 bouwcoördinatoren). Kenmerkend voor de schoolleiding is dat ze zich richt op het zorgen voor 
goede communicatie en op het adequaat organiseren van de gang van zaken op school. In de 
derde plaats vindt de schoolleiding met name het onderwijskundig leiderschap van belang. De 
directeur en het managementteam geven situationeel leiding, dat betekent dat men, daar waar 
nodig en noodzakelijk, rekening houdt met verschillen tussen leraren.  
Onze ambities zijn: 

• De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes 
• De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school 
• De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze 
• De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate 
• De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden 
• De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen 
• De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze 
• De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat 

 

http://www.schoolleidersregisterpo.nl/


 

Schoolplan 2019-2023 
33 

Laurentius leerkracht/ medewerker 
Op stichtingsniveau wordt een actief integraal personeelsbeleid gevoerd op vele punten. Doel van 
alle beleid en de daaruitvoortkomende activiteiten is het bevorderen van groei, ontwikkeling, 
welzijn en welbevinden van al het personeel, zodat er sprake is van een professionele organisatie. 
De medewerker werkt met plezier en is in staat het beste uit iedere leerling te halen en werkt 
hierbij samen met ouders, collega’s en andere betrokkenen.  
Op de scholen zijn stagiaires altijd welkom. Studenten van de PABO’s, van de ROC’s en van de 
ALO’s bereiden zich door middel van stages voor op het beroep dat ze kiezen en worden daarin 
begeleid. De stichting werkt samen met de Pabo Thomas More Hogeschool en de Leidse 
Hogeschool in het samen opleiden van studenten tot startbekwame leerkrachten en met het ROC-
Mondriaan voor het opleiden van onderwijsassistenten.  
Jaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd welke leerkracht een stagiaire of LIO'er in de klas 
wil en kan begeleiden. Het aantal plaatsingsmogelijkheden wordt doorgegeven aan de pabo’s. 
Mogelijke stagiaires worden uitgenodigd voor een gesprek met de opleidingscoördinator. Als na 
het gesprek alle partijen positief zijn, worden nadere afspraken gemaakt.  
In ons stageprotocol beschrijven we de algemene gang van zaken rond de plaatsing van studenten 
bij ons op school, de taken van de mentor en de algemene zaken die voor de studenten van belang 
zijn. 
De plaatsing van LIO'ers wordt bovenschools geregeld. De LIO'ers solliciteren naar een LIO-plaats. 
Zij ontvangen een stagevergoeding. 
 
Introductie en begeleiding nieuwe medewerkers 
Eens per jaar worden nieuwe medewerkers uitgenodigd voor een kennismaking met de stichting, 
medewerkers van het stafbureau en andere nieuwe medewerkers. Doel is hen wegwijs te maken 
en op de hoogte te stellen van de organisatie en hoe er gewerkt wordt. 
 
Er wordt stichtingsbreed gewerkt met de volgende instrumenten en activiteiten voor alle 
personeel: 
CAO-PO 2018-2019 
Bestuur en medewerkers zijn gehouden aan de regelgeving als beschreven in de CAO-PO. De 
huidige CAO-PO heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019.  

• Bijlage CAO-PO 2018-19 
 
Functiehuis Laurentius Stichting  
Het functiehuis van de Laurentius Stichting dateert uit 2010 en geeft een beschrijving van alle 
functies,  zoals ze binnen de stichting worden gehanteerd. Binnen de functies bestaan op 
schoolniveau aan de functies gerelateerde taakomschrijvingen.  
Uitzonderingen binnen het functiehuis komen incidenteel voor en dan betreft het doorgaans 
persoonsgebonden functies, die vervallen wanneer betrokkene niet meer werkzaam is voor de 
stichting. Alle medewerkers die aan een school verbonden zijn hebben een bestuursaanstelling. 
Jaarlijks wordt uitvoering gegeven aan het mobiliteitsbeleid en wordt uitgegaan van een actief 
werkgelegenheidsbeleid. Bij formatieve krimp op de scholen wordt de verplaatsing van personeel 
van betrokken school zoveel mogelijk op basis van vrijwilligheid en het afspiegelingsbeginsel 
opgelost. Doel van het werkgelegenheidsbeleid is het behoud van werkgelegenheid en het 
optimaal inzetten van instrumenten van personeelsbeleid ter voorkoming van gedwongen ontslag. 
Het functiehuis voor het stafbureau is opgesteld in 2017 voor de bovenschoolse functies op het 
stafbureau en is op basis van voortschrijdend inzicht steeds in ontwikkeling. 

• Bijlage Boekje Functiehuis van de Laurentius Stichting, april 2010 
• Bijlage Functiehuis Stafbureau 2017 
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Gesprekscyclus COO7 
Digitaal instrument met voor ieder een eigen inlog, dat voldoet aan de eisen van de Wet BIO en 
dat de individuele medewerker volgt in zijn functioneren. Professionalisering is te zien als een 
continu ontwikkelproces, niet alleen voor betrokkene zelf, maar ook voor het totale team en de 
organisatie. Directies volgen de gesprekscyclus met hun medewerkers, het CvB met de 
directeuren.  
Zie www.COO7.nl   
 
Laurentius Werkt 
Er wordt actief beleid gevoerd op het werven en behoud van goed personeel: wervings-, selectie- 
en mobiliteitsbeleid is beschreven. De sollicitatiecode CAO-PO is van toepassing.  
Voorafgaand aan de aanstelling maakt het bespreken van de arbeidsvoorwaarden onderdeel uit 
van het sollicitatiegesprek.  

• Bijlage Sollicitatiecode CAO-PO 208-2019 
  
Arbobeleid en ziekteverzuimbeleid en -protocol. 
De stichting streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor het personeel. Het beleid is erop 
gericht de veiligheid en gezondheid van medewerkers te waarborgen en psychosociale 
arbeidsbelasting te voorkomen en beheersen door preventie.  De Arbocommissie evalueert 
jaarlijks het gevoerde arbobeleid en stelt dit indien nodig bij. Op stichtingsniveau is de 
Arbocoördinator aanspreekpunt voor Arbo-gerelateerde zaken, op schoolniveau is dat de 
preventiemedewerker. 
Onderdelen van het Arbobeleid zijn het ziekteverzuimbeleid en re-integratiebeleid, het 
werkverdelingsplan per school per augustus 2019 en preventie-activiteiten ter voorkoming van 
ziekteverzuim zoals het bedrijfsfitnessplan voor medewerkers. Het strategisch Sociaal Medisch 
Overleg, waarbij ziekte en welzijn van het team van een school wordt besproken door CvB, 
bedrijfsarts, directeur, arbeidsdeskundige tezamen en er een gericht plan van aanpak wordt 
ontwikkeld ten behoeve van het terugdringen van het verzuim is standaard voor scholen met een 
hoog ziekteverzuimpercentage of verzuim gerelateerde problematiek. 
Op schoolniveau is het schoolveiligheidsplan een afgeleide van het Arbobeleidsplan op 
uitvoeringsniveau.         

• Bijlage Arbobeleidsplan d.d. 9-2-2017 
• Bijlage Concept Protocol Medisch Handelen d.d. september 2018  

 
Werkverdelingsplan op schoolniveau 
Met de CAO-PO 2018-2019 is er in de plaats van het voorheen genoemde taak- en 
taakbelastingsbeleid een werkverdelingsplan ingevoerd. Jaarlijks dient dit plan met voldoende 
inbreng en draagvlak van het team goedgekeurd te worden door de (P)MR.  
De inwerkingtreding van het werkverdelingsplan is 1 augustus 2019, waarmee het huidige 
hoofdstuk 2 van de CAO-PO komt te vervallen.  
 

• PPT Factsheet Werkverdelingsplan 2019 
• PPT Werkverdelingsplan 2019  
• Bijlage Hoofdstuk 2 CAO-PO Bijlage XXI Werkverdelingsplan per 1-8-2019 

 
Beroepshouding 
Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de werknemers niet alleen beschikken over 
lesgevende capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele 
instelling van de werknemers, aan een juiste beroepshouding. Daarbij gaat het om de volgende 
ambities: 

http://www.coo7.nl/
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• De werknemers handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school 
• De werknemers voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en   

elkaar 
• De werknemers kunnen en willen met anderen samenwerken 
• De werknemers bereiden zich adequaat voor op teambijeenkomsten 
• De werknemers voeren genomen besluiten loyaal uit 
• De werknemers zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken 
• De werknemers zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen 
• De werknemers functioneren op start- basis- of vakbekwaam niveau, conform 

werkervaringsjaren 
 
Professionele cultuur en professionele leergemeenschap 
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een 
school die gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks 
studiedagen voor het gehele team ingeroosterd. Daarnaast gaan wij vanaf het schooljaar 2019-
2020 met stuurgroepen werken. De stuurgroepen worden gekaderd door een onderwerp en een 
bijbehorend ontwikkeldoel ten behoeve van het verbeteren van het onderwijs en het leren. 
Het doel is de resultaten omhoog te krijgen en het maximale uit de capaciteiten van de leerlingen 
te halen. 
De stuurgroep zal  randvoorwaarden creëren, procesafspraken maken en een haalbare 
(meerjaren) planning. 
De stuurgroep wordt ook ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van de leerkrachten die op hun 
beurt hun competenties en vaardigheden inzetten ten bate van de ontwikkeling van de leerlingen. 
De focus is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren. 
Daartoe leggen bouwcoördinatoren, directeur, IB en specialisten klassenbezoeken af. We geven 
elkaar feedback volgens heldere afspraken en spreken elkaar aan op gemaakte afspraken. 
Op deze wijze is eenieder verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de school. 
De directeur is opgenomen in het schoolleidersregister als Register Directeur Onderwijs. (RDO) 
 
Deskundigheidsbevordering - Professionalisering 
Scholing komt aan de orde bij de voortgangsgesprekken, functioneringsgesprekken en 
beoordelingsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur 
in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de school verbeterdoelen, de competentie 
set 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. Het team volgt een aantal keer per jaar teamgerichte 
scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in het werkverdelingsplan 
onder het kopje professionalisering. 
 
Laurentius Leert 
Stichtingsbreed worden er nascholingscursussen, trainingen, opleidingen, studiedagen en 
netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Er is jaarlijks een breed en gevarieerd 
professionaliseringsaanbod.        
https://laurentius.sharepoint.com/leerkrachten/laurentiusacademie/SitePages/Introductiepagina.
aspx 
 
 
 
 
 

https://laurentius.sharepoint.com/leerkrachten/laurentiusacademie/SitePages/Introductiepagina.aspx
https://laurentius.sharepoint.com/leerkrachten/laurentiusacademie/SitePages/Introductiepagina.aspx
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Diversiteit 
De Laurentiusstichting kent geen streefcijfers voor de samenstelling van het personeelsbeleid. 
Voor zover dat al wenselijk was, is dat voor wat betreft de culturele achtergrond van medewerkers 
niet mogelijk. Binnen de Laurentius Stichting is het beleid met betrekking tot de evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding afgerond. Er zijn in 2019 18 directieleden 
man, waarvan 13 directeur en 5 adjunct-directeur. Er zijn 26 directieleden vrouw, waarvan 16 
directeur en 10 adjunct-directeur. Op schoolniveau kan, als de directie bestaat uit directeur en 
adjunct(en) de m/v-verhouding soms anders zijn. Er blijft gestreefd worden naar een evenredige 
verhouding binnen de directies van de scholen en binnen de stichting. 
 
Ambities: 
Ieder personeelslid op de Mgr. Bekkersschool maakt deel uit van de PLG (Professionele 
Leergemeenschap) 
Wat zien we in 2023? 
- Er is een duidelijke en gedeelde visie op leren 
- Het leren en de leerresultaten van alle leerlingen heeft de hoogste prioriteit 
- De kwaliteit van didactiek en afstemming is cruciaal 
- Er is sprake van een continue samenwerking van het team waarbij uitwisselen van kennis en 

ervaringen centraal staat 
- Deze uitwisseling vindt plaats vanuit een reflectieve dialoog en gaat voornamelijk over het 

gedrag van de leerkracht in de klas 
- Er is een permanente zoektocht naar verbetering 
- Er is ondersteunend en gedeeld leiderschap dat mogelijkheden schept voor samen leren. 
- We maken gebruik van elkaars kwaliteiten 
- We gebruiken diverse vormen om elkaars talent te versterken (stuurgroepen, leerteams, 

collegiale consultatie, overlegmomenten) 
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6. Financieel beleid 

De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel 
Beleidskader 2017 van De Laurentius Stichting. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk 
voor de effectieve besteding van de middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de 
continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de optimale randvoorwaarden te creëren 
om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de Laurentius Stichting en het 
schoolplan van de school te realiseren.  
Algemeen Financieel beleid wordt gedefinieerd als het maken van afspraken over geld om de 
financiële ruimte te beheren, om de financiële continuïteit te borgen en om risico’s te beheersen. 
Het kader wordt gevormd door onderstaande afspraken.  
 
Visie 
De Laurentius Stichting wil een verantwoord financieel beleid voeren, waarbij middelen optimaal 
worden ingezet voor het verhogen van de onderwijskwaliteit alsmede dat de risico’s in de 
organisatie voldoende worden afgedekt.  
 
Doelstelling 
De doelstelling van het financieel beleid luidt: het in standhouden van een financiële positie, opdat 
de continuïteit van de stichting en de aan haar verbonden scholen kan worden gewaarborgd en 
waarmee de doelstellingen van de stichting, zoals verwoord in het strategisch plan, kunnen 
worden gerealiseerd. Het uitgangspunt voor de begroting van de Stichting is dat die sluitend dient 
te zijn. Dit uitgangspunt geldt ook voor de begrotingen van de individuele scholen. Een “sluitende” 
begroting wil zeggen dat in principe de in enig jaar ontvangen subsidies, overige inkomsten en 
financiële baten minus de afdracht collectief en minus de kosten minimaal breakeven zijn (of te 
wel de baten = de lasten). In voorkomende gevallen is het mogelijk dat de begroting negatief is. 
Het CvB kan dan besluiten om een beroep te doen op de reserves van de school of de stichting.  
 
Beleid  
Het beleid van de Stichting wordt geformuleerd door het CvB dat hierin wordt geadviseerd door 
het DIROV. Het DIROV wordt gevormd door de directeuren van de scholen. De schooldirecteur is 
integraal eindverantwoordelijk voor de school. Bij het formuleren van de financiële afspraken 
wordt “ontschotting van middelen” als uitgangspunt genomen en uiteraard art 148 van de Wet op 
Primair Onderwijs. Ontschotting “De scheiding tussen de formatiebegroting en materiële 
begroting” is verdwenen. Er is een geïntegreerde begroting voor iedere school in euro’s. Iedere 
school krijgt hierdoor de kans om ‘materiële inkomsten’ in te zetten voor personeelskosten, of 
‘personele inkomsten’ voor materiële kosten (kernwaarden: vrijheid en verantwoordelijkheid). De 
Wet Primair Onderwijs art 148 luidt “Het bevoegd gezag wendt de ontvangen subsidie ter dekking 
van de kosten voor de materiële instandhouding en de personeelskosten uitsluitend aan voor 
kosten voor materiële instandhouding, personeelskosten van de stichting en de daaronder 
opererende scholen”.  De stichting dient een goed inzicht te krijgen/hebben in de financiële 
positie van de stichting als totaal en die van de individuele scholen. Vanuit deze informatie is het 
mogelijk (meerjaren)beleid te formuleren. Verantwoord meerjarenbeleid kan indien er inzicht 
bestaat in leerlingenprognoses, inkomsten, personele- en materiële kosten, projecten, 
voorzieningen en reserves. Om dit meerjarenbeleid vorm te geven dient er een transparant 
systeem van financiële planning en control op centraal en op schoolniveau te zijn gerealiseerd.   
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Planning & Control  
Om het systeem van planning en control te realiseren, worden de volgende resultaten 
geformuleerd.  

1. De scholen en het CvB maken en bespreken tijdig de jaarlijkse begroting, de 
kwartaalrapportages en de jaarrekening. Het CvB levert de managementrapportage aan de 
Raad van Toezicht. De rapportage omvat in ieder geval de volgende gegevens: het verloop 
van de exploitatie in relatie tot de begroting, het verloop van de investeringen, 
voorzieningen en reserves, ontwikkeling leerlingaantallen, aantal FTE’s, en cijfers ten 
behoeve van het ziekteverzuim.  

2. Er is een kalenderjaarcyclus waarbij de beschikbare budgetten worden ingezet zowel op 
school- als stichtingsniveau, gericht op het verhogen van de onderwijskwaliteit. 

3. De meerjarenbegroting heeft betrekking op de komende 4 jaren. 
    
De procedure omtrent de totstandkoming van de begroting is als volgt:  

• Het CvB is budgetverantwoordelijk voor de gehele stichting.  

• De schooldirecteur is budgetverantwoordelijk voor de schoolbegroting. 

• In samenwerking met het administratiekantoor wordt in oktober/november een concept 
meerjarenbegroting op school- en stichtingsniveau opgesteld voor een periode van 4 jaar. 

• De integrale (school)begroting is zodanig inzichtelijk dat er duidelijkheid is over het 
totaalresultaat, maar ook over het resultaat van baten en lasten voor de onderdelen 
personeel, materieel en projecten.  

• De toekenning van subsidie personeel is gebaseerd op de leerlingaantallen per teldatum 1 
oktober T en leerlingenprognoses over de komende 10 jaren en de gewogen gemiddelde 
leeftijd onderwijzend personeel (GGL) van 1 oktober T en de verwachte GGL voor de 
komende 4 jaren;  

 
De stichting heeft per school de volgende meerjarige plannen:  

• Een meerjarenonderhoudsplan (MOP 20 jaar)  

• Een meerjareninvesteringsplan (MIP minimaal 10 jaar) voor:  

• het onderwijs leerpakket (OLP)   

• het meubilair (niet zijnde bekostigd uit afzonderlijke budgetten t.b.v. inrichting nieuwe 
groepen)  

• ICT - De afschrijvingen op nieuwe investeringen dienen te passen binnen de 
meerjarenexploitatie van de individuele school.  

 
De investeringen maken tevens onderdeel uit van de liquiditeitsbegroting van de stichting. De 
doelstelling van de liquiditeitsbegroting is dat deze over meerdere jaren een positief saldo laat 
zien.  
• Bijlage: Financieel Beleidskader 2017 Laurentius d.d. 6-12-2017, inclusief Treasury Statuut 
d.d. 4-10-2016. 
• Bijlage: Inkoop en aanbestedingsbeleid 2017-2019 
• Bijlage: Inkoopvoorwaarden algemeen d.d. 5 april 2017 
 
Externe geldstromen 
Van het rijk ontvangt de school de lumpsumbekostiging. De samenwerkingsverbandgelden komen 
vanuit het Samenwerkingsverband naar de school. 
Op basis van de ambities uit het Bestuursakkoord zijn er de prestatieboxmiddelen, die ingezet 
worden voor taal, rekenen, cultuureducatie, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en 
professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. 



 

Schoolplan 2019-2023 
39 

Van de lokale overheid ontvangt de school projectsubsidies voor het stimuleren van de 
ouderbetrokkenheid, onderwijsachterstanden, voor- en vroegschoolse educatie en de 
vakleerkracht bewegingsonderwijs.  
 
Aan incidentele subsidies ontvangt de school middelen van ONSKO en De Gezonde School. 
De budgetten komen op bovenschools niveau binnen en worden daar beheerd.  
De school verantwoordt zich over de deugdelijke besteding van de gelden via de 
managementrapportage(s) en het jaarverslag.  
 
Interne geldstromen 
De oudervereniging vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor 
een kind is € 50,00 per jaar. Van de inkomsten worden door de ouderraad diverse activiteiten 
georganiseerd (zie de schoolgids). Jaarlijks legt de ouderraad financiële verantwoording af via de 
jaarrekening en een begroting. 
Tot het schooljaar 2019-2020 konden ouders gebruik maken van een betaalde overblijfregeling. 
Voor het toezicht houden tijdens de overblijf waren vrijwilligers aangetrokken die hiervoor de 
wettelijk vastgestelde vrijwilligersbijdrage ontvingen vanuit de schoolvereniging. 
 Beide verenigingen zijn eigen rechtspersonen en vallen dus niet binnen de verantwoordelijkheid 
van de school. 
 
Sponsoring 
Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een 
tegenprestatie. Dat kan b.v. vermelding in de schoolkrant of schoolgids zijn. Zonder tegenprestatie 
is er sprake van een gift. Er zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in het PO en VO.  
De gedragsregels voor sponsoring zijn vastgelegd in het Convenant Sponsoring 2015-2018. 
Bestuur en scholen zijn gebonden aan de regelgeving in het Convenant Sponsoring 2015-2018, dat 
afliep per 1 januari 2019, maar naar verwachting gecontinueerd zal worden. Met betrekking tot 
het beleid op schoolniveau heeft de MR instemmingsrecht en op stichtingsniveau is dat de GMR.  
De school (het bevoegd gezag en/of schoolleiding) toetst een specifieke sponsorovereenkomst aan 
de kaders van het convenant, alsmede aan de bestaande wet en regelgeving, en maakt daarbinnen 
in overleg met alle geledingen binnen de school -met inachtneming van de instemming van de MR- 
een eigen afweging ten aanzien van de maatschappelijke betrokkenheid van de sponsor, het 
gesponsorde bedrag en de verlangde tegenprestatie.  
 
• Bijlage: Convenant Sponsoring 2015-2018 
• Bijlage: Brochure OCW ‘Spelregels sponsoring op scholen’ 2015 
 
De school maakt weinig gebruik van sponsoring. Incidenteel wordt er fruit gesponsord door de 
supermarkt die in de wijk staat. 
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7 Bestuurlijke samenwerking 

De Laurentius Stichting voor katholiek primair onderwijs is opgericht in 1997 en ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel onder nummer 41160449. De stichting wil bijzonder goed onderwijs 
bieden vanuit katholieke grondslag.  
 
Naam en adres 
Laurentius Stichting voor katholiek primair onderwijs 
Postbus 649 
2600 AP Delft 
Bezoekadres: Burgemeestersrand 59 
2625 NV  Delft 
Tel. 015-2511440 
email: info@laurentiusstichting.nl 
website: www.laurentiusstichting.nl 
 
College van Bestuur Laurentius Stichting 
Dr. S.P. (Saskia) Schenning, voorzitter 
C.J. (Kees) van der Kraan, lid tot 1 augustus 2019 
Drs. A.J.E. (Ton) Christophersen RA, lid per 1 mei 2019. 
 
Raad van Toezicht Laurentius Stichting 
R.W.C.A. (Ron) Lelieveld, voorzitter 
 A.A. (Ton) Lutter, lid 
 H.A. (Dick) Verbakel, lid identiteitszaken 
 V. (Veronique) van ’t Westeinde, lid 
 J.H.M. (Joost) van Boekel, lid 
 
Organogram / Organisatiestructuur Laurentius Stichting 
De Laurentius Stichting kent als statutair vastgelegde organen een College van Bestuur en een 
Raad van Toezicht. 
Basis voor de structuur en inrichting van de organisatie is de ‘Code Goed Bestuur in het primair 
onderwijs’. De Raad van Toezicht ziet toe op de naleving van voornoemde code.  
 
Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van 29 scholen, waarvan 26 reguliere PO-
scholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs, 1 school voor internationaal georiënteerd 
basisonderwijs en 1 school voor voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs). De scholen zijn gelegen 
in de gemeenten Delft, Den Haag, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en 
Rijswijk. Er werken ruim 800 medewerkers voor ongeveer 9000 leerlingen. Naast een aantal 
medewerkers op bestuursniveau op diverse beleidsterreinen is er ondersteuning van een 
administratiekantoor voor de personele en financiële administratie.  Met de Stichting 
Kinderspeelzaal (peuterspeelzalen, kinderopvang, kindcentra) en de Stichting BOOST 
(kinderopvang) en Stichting IKC De Bonte Pael (kinderopvang) wordt nauw samengewerkt. Als 
verbonden partijen aan de Laurentius Stichting heeft de Laurentius Stichting hierin zeggenschap.   
De Raad van Toezicht (RvT) is het orgaan, dat toezicht houdt op de uitvoering van de taken en 
bevoegdheden van het College van Bestuur.  
 
De Laurentius Stichting kent verder een directeurenoverleg (DIROV). Dit is het 
managementoverleg tussen het College van Bestuur en alle directeuren van de scholen en is een 
belangrijk adviesorgaan voor het CvB. Onder het DIROV zijn een aantal kerngroepen op  
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beleidsniveau georganiseerd, waar adviezen voor het DIROV worden voorbereid. Daarnaast zijn er 
op lokaal niveau de lokale directieberaden ingericht voor overleg tussen de scholen en het CvB 
inzake gemeentelijke en lokale kwesties. 
 
Personeel en ouders zijn op schoolniveau vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraden (MR). 
Op bestuursniveau is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) de gesprekspartner 
voor het overleg met het College van Bestuur over stichtingsbrede en schooloverstijgende zaken.  
  
De Laurentius Stichting beschikt verder over een klokkenluidersregeling, een klachtenregeling en 
een integriteitscode. De klokkenluidersregeling is een regeling inzake het melden van een 
vermoeden van een ernstige misstand en het melden wordt gezien als een bijdrage aan het 
verbeteren van het functioneren van de organisatie. De klachtenregeling is bedoeld voor alle 
betrokkenen binnen de stichting (ouders-personeel-leerlingen) en betreffen persoonlijke klachten, 
die op schoolniveau of bestuursniveau in behandeling worden genomen. De integriteitscode 
betreft de concrete regels en gedragsrichtlijnen voor iedereen, die optreedt namens of ten 
behoeve van de Laurentius Stichting of de scholen van de stichting. Dat kunnen zowel 
medewerkers van de stichting zijn, alsook instanties of personen, die in opdracht van de stichting 
werken en dus als ‘representant’ optreedt.  
 
Organogram: 
 

 

Alle voornoemde organen werken binnen vastgestelde reglementen en binnen vastgestelde 
beleidsafspraken en beleidskaders.  
• Bijlage Statuten Laurentius Stichting d.d. 11 oktober 2011 
• Bijlage Reglement RvT d.d. 21 juni 2011 
• Bijlage Reglement CvB d.d. 21 juni 2011 
• Bijlage Managementstatuut d.d. 21 juni 2011 
• Bijlage Reglement Directieoverleg d.d. 21 juni 2011 
• Bijlage Medezeggenschapsstatuut d.d. 1 augustus 2017 
• Bijlage GMR-reglement d.d. 1 augustus 2015 
• Bijlage MR-reglement d.d. 1 augustus 2015 
• Bijlage Klokkenluidersregeling d.d. 3 november 2014 
• Bijlage Klachtenregeling d.d. 1 augustus 2012 
• Bijlage Integriteitscode d.d. 3 november 2014 
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• Bijlage Code Goed Bestuur augustus 2017 
 
Missie en visie Laurentius Stichting 
 
                                                       

                                         
 
De stichting wil bijzonder goed onderwijs bieden vanuit de katholieke grondslag. Ieder kind is 
uniek, bezit talenten en moet de kans krijgen die te ontwikkelen. Alle betrokkenen werken samen 
aan de opvoeding en vorming van jonge mensen en begeleiden hen in hun ontwikkeling tot 
nieuwsgierige en onderzoekende mensen, die met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Met 
het gereedkomen van het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 “Op weg naar 2023” in juni 2018 zijn 
op zes thema’s beelden en doelen neergezet waar de komende jaren aan gewerkt wordt. Deze 
beelden en doelen rondom leerling, ouder, leerkracht, organisatie, onderwijs en leider worden 
nader uitgewerkt in een plan van aanpak.  Het gedichtje uit het SBP vormt de kern van dit streven 
naar goed toekomstgericht onderwijs gezien in het licht van de kernwaarden van de stichting 
(#samen, #groei, #plezier, #toekomstgericht, #eigenaarschap, #openheid, #vrijheid, 
#verantwoordelijkheid en #eigenheid).  
De stichting is een lerende organisatie, die de koers en de katholieke identiteit van de organisatie 
bewaakt en de ontwikkeling van de scholen faciliteert en de samenwerking tussen de scholen 
stimuleert en ondersteunt.   
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Onderstaand is weergegeven wat de ambities en kaders zijn vanuit de Laurentiusstichting. Op 
http://www.laurentiusstichting.nl/skb/  kunt u het hele strategisch beleidsplan van onze stichting 
bekijken. 

 

• Strategisch Beleidsplan 2019-2023 “Op weg naar 2023”  zie www.laurentiusstichting.nl  

 

Identiteit 
De Laurentiusstichting wil een organisatie zijn waarin kinderen onderwijs krijgen, waarbij we ons 
realiseren dat een mens meer nodig heeft dan rekenen en taal. Wil een kind uitgroeien tot een 
volwaardige participant van de samenleving, dan zal het weet moeten hebben van de waarden die 
daarbij nodig zijn. Die waarden worden soms expliciet en dan weer impliciet binnen de stichting 
benoemd, en lopen uiteen in begrippen als: respect, saamhorigheid, heel de mens, 
verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, dienstbaarheid, gemeenschap, tot en met de expliciete 
wil om niemand uit te sluiten.  
Vanuit die opvatting staat de Laurentiusstichting open voor mensen vanuit allerlei overtuigingen 
die dit waardenpatroon ondersteunen en verder willen verdiepen. Naar de beste traditie van de 
geschiedenis van het katholieke onderwijs in de wereld staan we open voor de wereld om ons 
heen.  
 

Waarden hebben het nodig om voortdurend geënt te worden  
De samenleving, en daarmee het onderwijs, is in een voortdurend veranderingsproces betrokken. 
Hoewel de waardengemeenschap daarmee niet onmiddellijk geraakt wordt, vraagt dit wel om een 
constante herijking. Het is een hertalingsproces dat alleen in dialoog binnen de Laurentiusstichting 
tot bloei kan komen.  
De waarden moeten ook gevoed worden vanuit de bron waarnaar de ondertitel van de stichting 
verwijst. Onze bestaansgrond is niet diffuus, maar verwijst naar de lange en oude katholieke  

http://www.laurentiusstichting.nl/skb/
http://www.laurentiusstichting.nl/
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traditie. In die traditie gaat het over onze houding als katholieke gemeenschap in relatie tot God 
de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Het proces van enten van onze identiteit vergt ook 
voortdurend “leren” wat deze relatie van ons vraagt.  
 
Waarden verdienen het geëxpliciteerd te worden  
Binnen de Laurentiusstichting blijven we zoeken naar gepaste, adequate vormen om aan onze 
identiteit gestalte te geven. Zonder woorden worden onze daden richtingloos en zonder daden 
blijven onze woorden vruchteloos.  
 
Landelijke ontwikkelingen. 
Het bestuur volgt de beleidsagenda van de PO-Raad en de afspraken uit het bestuursakkoord 
2014-2020. 
Deze afspraken zijn nog steeds geldig, maar omdat er sinds 2014 zaken zijn gerealiseerd of op 
basis van voortschrijdend inzicht zijn vervallen, is het beleid van de PO-Raad verder aangescherpt 
en verwoord in de Strategische Beleidsagenda 2018-2021 “Samen werken aan goed onderwijs”.  
In de strategische beleidsagenda PO-Raad gaat het om vijf accenten, die de leerlingen maximaal 
voorbereiden op de complexe samenleving: 
• Onderwijs is samen opgroeien 
Besturen en scholen en hun partners stellen kinderen centraal, dragen zorg voor een doorgaande 
lijn in het onderwijs, bevorderen gelijke kansen en zorgen voor een gezonde en veilige 
leeromgeving. 
• Onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen 
Besturen en scholen werken aan onderwijskwaliteit volgens een kwaliteitscyclus, zorgen dat het 
onderwijs voldoet aan de wettelijke deugdelijkheidseisen en tonen hoe er gestuurd wordt op 
onderwijskwaliteit. 
• Innoveren is samen leren 
Besturen en scholen dragen zorg voor modern onderwijs, stimuleren een onderzoekende en 
innoverende houding en bevorderen kennisontwikkeling en kennisdeling 
• Leraar is een waardevol beroep 
Besturen en scholen stimuleren diversiteit binnen de teams, bieden ruimte voor professionele 
ontwikkeling van elke werknemer, dragen zorg voor goede arbeidsomstandigheden en een 
beheersbare werkdruk. 
• Besturen is een vak 
Besturen dragen zorg voor en sturen op kwalitatief goed onderwijs, waarborgen de ontwikkeling 
van de professionele organisatie en zorgen daarbij voor interne betrokkenheid van teams, 
medezeggenschap en toezicht en verantwoorden zich actief over de kwaliteit van het onderwijs.  
Het bestuur van de Laurentius Stichting onderschrijft de beleidsagenda van de PO-Raad en 
conformeert zich hieraan. In het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 van de stichting is e.e.a. 
verwoord. 
 
• Strategische beleidsagenda 2018-2021 PO- Raad “Samen werken aan goed onderwijs”. 
• Bestuursakkoord sector primair onderwijs 2014-2020 d.d. 10 juli 2014 
• Geactualiseerd Bestuursakkoord 2014-2020 d.d. 15 juni 2018. 
 
Direct van invloed op de agenda van het bestuur en de scholen zijn o.a. de volgende 
ontwikkelingen:  

• de leerlingenaantallen,  

• het leerkrachtentekort en schoolleiderstekort, dat in de komende jaren nog groter zal 
worden,  
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• de technologische ontwikkelingen en digitalisering van het onderwijs, 

• nieuwe onderwijsconcepten en methodieken, 

• integrale kindcentra, kinderopvang en peuterspeelzalen  

• Ontwikkelingen vanuit de PABO’s en Leerkrachtenopleidingen,  

• Gemeentelijke ontwikkelingen op huisvesting, onderwijsachterstanden en jeugdzorg 

• Passend Onderwijs, zorgplicht en de samenwerkingsverbanden 

• CAO-PO 2018-19 

• Curriculum.nu en de ontwikkeling naar nieuwe kerndoelen 

• Duurzaamheid 

• Diverse wetgeving (AVG, WMS) 
  
Interne ontwikkelingen  
Ontwikkelingen die komende jaren binnen de stichting prioriteit hebben zijn: 

• Kwaliteit van het onderwijs: geen zwakke scholen 

• Leerkrachtentekort: zo veel mogelijk bevoegd personeel voor de groep 

• Onderwijsinnovatie en kennisdeling 

• Professionalisering van personeel en organisatie op alle niveaus 

• Wetenschap & technologie 

• Passend Onderwijs 

• Cultuuronderwijs 

• Opleiden in de school 

• Curriculum.nu 
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8 Samenwerking met anderen  

 

Samenwerkingen Maatschappelijke Ontwikkelingen 

✓ Samenwerking met leerplicht 

✓ Samenwerking met Team Jeugd 

✓ Samenwerking PPO Delflanden 

✓ Samenwerking met Bibliotheek Dok 

✓ Samenwerking met psycholoog 

✓ Samenwerking met logopedie 

✓ Samenwerking met andere scholen 

 

Leerlingbestand: 

✓ Laag sociaaleconomisch 

✓ Stijging 1 ouder gezinnen 

✓ Laag inkomen 
Breed: 

✓ Wereld biedt als geheel minder structuur 

✓ Ouders zijn “vrijer” in het contact 

✓ Autoriteit leraar neemt af 

✓ Kinderen spelen minder buiten 

✓ Motoriek gaat achteruit 

✓ Grote diversiteit  

✓ Effecten ICT (positief/negatief) 

✓ Communicatie gaat sneller. 
 

Demografische ontwikkelingen Relevante wet- en regelgeving 

✓ 8.125 huishouden in de wijk 

✓ Ongeveer 12% is tussen de 0 – 15 jaar 

✓ Ongeveer 50 % autochtoon 

✓ Ongeveer 14 % migratie westers 

✓ Ongeveer 35 % migratie niet-westers 

 
 

✓ 2014 Wet Passend Onderwijs 

✓ Wij voldoen aan de arbeidswet. 

✓ Wij werken volgens het onderzoekskader 
van de inspectie en stemmen onze plannen 
daarop af. 

✓ AVG 
 

 

 
 



9. Plannen en ambities 

           In onze jaarplannen die zullen volgen, zullen we de plannen en ambities in kleinere stappen tot SMART opgestelde uitvoeringsplannen   
           vertalen.  
 

Ambitie: Kernwaarden 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

            

Ouderbetrokkenheid Samen, eigenaarschap, plezier     

PR      

Kwaliteitsbeleid Samen, eigenaarschap     

Leerstofaanbod Eigenaarschap, spelend/ onderzoekend leren         

Onderwijsleerproces Plezier, ontwikkeling/ groei     

Leertijd Plezier      

Pedagogisch handelen “Het kind staat centraal”, samen, plezier, eigenaarschap   x     

Didactisch handelen Plezier, eigenaarschap, ontwikkeling, samen(werking)   x     

Leerlinggedrag Plezier, eigenaarschap, ontwikkeling, samen(werking) x       

Leerlingenzorg Plezier, eigenaarschap, ontwikkeling, samen(werking)   x x x 

 ICT  Plezier, eigenaarschap, ontwikkeling, samen(werking)         

Passend Onderwijs Plezier, eigenaarschap, ontwikkeling, samen(werking)     x x 

Opbrengsten Plezier, eigenaarschap, ontwikkeling, samen(werking)     

Personeelsbeleid Plezier, eigenaarschap, ontwikkeling, samen(werking)  x x x   

Beroepshouding PLG: Plezier, eigenaarschap, ontwikkeling, samen(werking) x x x x 

 

Onze ambities: Ouderbetrokkenheid 

• We bevragen ouders regelmatig over hun tevredenheid en de sociale veiligheid op school 

• We beschouwen ouders als partners en voeren gesprekken op basis van gelijkwaardigheid 

• We informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind   

• We laten ons door ouders informeren over hun kind   

• We stellen ons op de hoogte van de verwachtingen van de ouders 
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• We betrekken ouders bij diverse schoolactiviteiten 

• De ouders bezoeken de informatiebijeenkomst in de groep van hun kind(eren) 

• De ouders bezoeken met regelmaat de school in bedrijf tijdens “Kom in de klas” 

• De ouders van de kleuters bezoeken de koffieochtenden/ theemiddagen  

 

 Onze ambities: PR 

• De MBS is zichtbaar bekend in de wijk Voorhof en de omliggende wijken. Het is duidelijk waar de school voor staat. 

• Wij maken gebruik van Social media 

• Wij vergroten de zichtbaarheid in de wijk door het onderhouden van intensieve contacten met andere organisaties in de wijk 

• Wij stellen de school open voor belangstellenden 

• Peuters van zowel de peuterspeelzalen en de naast gelegen kinderopvang kunnen een aantal keer per jaar in de kleutergroep meedraaien 

 

Onze ambities: Kwaliteitsbeleid 

• De Mgr. Bekkersschool werkt cyclisch en in samenhang met de stichting aan strategisch kwaliteitsmanagement en betrekt alle belangengroepen, zowel   

             intern als extern, bij de schoolontwikkeling. 

 

Onze ambities: Leerstofaanbod 

• Onze methodes voldoen aan de kerndoelen 

• Wij gebruiken voor Taal en Rekenen methoden gebonden toetsen 

• Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn en vraagt een onderzoekende houding 

• Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen 

• Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling 

• De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap 

• Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik van ICT 

• Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs 

• Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs 
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Onze ambities: Onderwijsleerproces 

• De leraren kennen de leerlingen 

• De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben 

• Ouders worden betrokken bij de extra ondersteuning voor hun kind 

• Bij meer complexe hulpvragen maken we gebruik van het schoolondersteuningsteam 

• Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen 

• De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de   

leerlingen 

• Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de ondersteuning voor zorgleerlingen 

• De school voert de ondersteuning planmatig uit volgens de P-D-C-A cyclus 

• De intern begeleider coördineert de ondersteuning en begeleiding 

 

Onze ambities: Taalleesonderwijs 

• Onze school beschikt over een taalbeleidsplan 

• De school heeft een talige leeromgeving 

• De leraren hanteren de didactiek van woordenschatonderwijs 

• De leraren plannen extra taal-en leeslessen op basis van toetsuitslagen 

• De leraren integreren taalonderwijs in de zaakvakken 

• De leraren automatiseren de essenties van het taalonderwijs (doelgericht) 

 

Onze ambities: Rekenen en wiskunde 

1. Wij beschikken over een moderne, eigentijdse methode (groep 1 t/m 8) 

2. In groep 1 en 2 wordt er lesgegeven aan de hand van leerlijnen met vastgestelde doelen (SLO) 

3. We hebben normen vastgesteld voor de diverse onderdelen van rekenen 

4. Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-LVS (groep 3 t/m 8) 

5. Per groep hebben we voor de Cito-toetsen streefnormen vastgesteld 

6. Wij gebruiken de methode gebonden toetsen systematisch 
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7. De leerkrachten beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek (ze zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten) 

8. De leerkrachten werken bij rekenen en wiskunde met blokplanningen 

9. We gebruiken in alle groepen interactief rekenonderwijs, waarbij leerlingen actief betrokken worden bij de lessen 

10. De leerkrachten werken met doelen per les en per blok om zo de kinderen meer te betrekken bij het rekenonderwijs en hun eigen leerproces 

 

Onze ambities: Wereldoriëntatie inclusief kunstzinnige vorming, cultuuronderwijs, wetenschap en techniek 

• Leerkrachten en leerlingen hebben een onderzoekende houding 

• De lessentabel verheldert hoeveel tijd er per groep besteed wordt aan wereldoriëntatie 

• Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer naar de onderdelen van taalleesonderwijs en rekenen en wiskunde 

• Bij wereldoriëntatie geven wij teken-, handvaardig en muzieklessen en besteden wij aandacht aan dramatische expressie 

• Onze school beschikt over een cultuurcoördinator 

• Wij koppelen wetenschap en techniek aan 21-eeuwse vaardigheden 

• Wij besteden bij wereldoriëntatie gericht aandacht aan gezond gedrag  

• Wij besteden bij wereldoriëntatie gericht aandacht aan verkeersonderwijs 

 

Onze ambities: ICT 

• De leerkrachten maken optimaal gebruik van het smartboard/Prowise 

• De leerlingen werken met Internet, Office 365 

• De leerlingen werken met de software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie 

• De leerkrachten beschikken over voldoende ICT-kennis en -vaardigheden 

• De leerkrachten maken de leerlingen media-wijs en begeleiden hen in het landschap van de social-media 

• De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard- en software 

• De beschikbare materialen (notebooks en tablets) worden structureel ingezet ter verrijking van de lessen van groep 1 t/m 8. 

 

Onze ambities: Bewegingsonderwijs 

• Wij gebruiken een leerlingvolgsysteem voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 
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Onze ambities: Leertijd 

• De leerkrachten bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en) 

• De leerkrachten zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd) 

• De leerkrachten zorgen voor overzicht voor de leerlingen middels de zichtbare dagprogramma's 

• Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel) 

• De leerkrachten beschikken over een expliciet week- en dag rooster 

• De leerkrachten variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften 

 

Onze ambitie: Pedagogisch handelen 

• Bij alles wat we doen bedenken wij eerst: “Wat is het beste voor het kind?” 

Onze visie op pedagogisch handelen is zichtbaar in:                       

Respect 

• Op de Mgr. Bekkersschool gaan we respectvol met elkaar om 

• Behandel ieder kind zoals je zelf ook prettig vindt  

• Normen en waarden bijbrengen aan de hand van de schoolregels 

 

• Samen met anderen 

• Ik heb een familie, een school en een buurt 

• Samen bereiken we meer 

• Kinderen leren van elkaar en met elkaar 

• Ouders en leerkrachten leren van elkaar en met elkaar om het beste uit het kind te halen 

• Samenwerken met externe instanties  

 

Positief zelfbeeld 

• We benaderen kinderen op een positieve manier 

• Ik mag er zijn en mag zijn wie ik ben  

• Emoties serieus nemen 
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• Kinderen serieus nemen  

 

Ruimte en uitdaging 

• Het stimuleren van zelfredzaamheid en zelfstandigheid:  

• Kwaliteiten en mogelijkheden benutten: denken in kansen  

• Uitdaging bieden: stimuleren en motiveren, initiatieven volgen  

• Ruimte bieden: actief luisteren, elkaar de tijd geven en in gesprek gaan met elkaar 

 

Veiligheid en geborgenheid 

• Zorgen voor een goede sfeer: plezier hebben met elkaar, alles is bespreekbaar 

• Zorgen voor een veilige omgeving: regels vaststellen met elkaar 

 

Onze ambities: Didactisch handelen 

• Lessen zijn goed opgebouwd  

• De leerkrachten geven instructie via het Expliciete Directe Model 

• De leerkrachten zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen 

•  De leerkrachten zorgen voor differentiatie in aanbod, instructie, tempo en tijd 

• De leerlingen werken zelfstandig samen 

• De leerkrachten geven feedback en ondersteuning  

• De leerkrachten laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf nakijken 

 

Onze ambities: Klassenmanagement en klassenorganisatie 

• De leerkrachten zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal 

• De leerkrachten hanteren heldere regels en routines 

• De leerkrachten voorkomen probleemgedrag 

• De leerkrachten zorgen ervoor dat de les activiteiten goed georganiseerd zijn 

• De leerkrachten hanteren de, met de leerlingen, opgestelde regels  
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• In de school zijn de schoolregels overzichtelijk zichtbaar 

• In de school is er uniformiteit wat betreft de klassenmap 

• De leerkrachten zorgen ervoor dat de organisatie binnen de klas de zelfstandigheid van de kinderen bevordert 

 

Onze ambities: Leerlinggedrag 

• De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen, stimuleren een onderzoekende houding 

• De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie) 

• De taken bevatten keuze-opdrachten 

• De leraren laten de leerlingen –waar mogelijk- samenwerken en elkaar ondersteunen 

• De leraren leren de leerlingen doelmatig te plannen 

 

Onze ambities: Leerlingenzorg 

• Voor leerlingen die een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep biedt de school, waar mogelijk, een passend   

             onderwijsaanbod, ondersteuning en/ of begeleiding gebaseerd op de mogelijkheden van deze leerlingen. Dit kan zowel binnen als buiten de groep   

             plaatsvinden zowel door de leerkracht, interne medewerkers als door externe partners.  

• De leerkrachten maken bewuste keuzes om zo aan het passend onderwijsaanbod te voldoen en maken hiervan planningen (uitvoeren d.m.v. PDCA) 

• Ouders worden betrokken bij de extra ondersteuning en werken binnen hun eigen mogelijkheden mee aan de ontwikkeling van hun kind.  

• Wanneer het samenwerkingsverband betrokken is wordt voor de betreffende leerling een OPP gemaakt.  

• De groeps- en leerlingbesprekingen tussen leerkracht en IB-er vinden 2 x per jaar plaats.  

• De leerkracht is eigenaar van de zorg om het kind.  

• Er ligt een SMART ondersteuningsprofiel. Het zorgplan wordt jaarlijks bijgesteld. De leerling wordt gevolgd in zijn ontwikkeling en onderwijsbehoeften. 

• De resultaten aan het eind van de schoolperiode liggen op het niveau wat verwacht mag worden van de leerling populatie van de school (weging). 

• Kinderen (en leerkrachten) leren van en met elkaar 

• Leerlingen weten wat zij gaan leren de eerstvolgende periode (ouders zijn hiervan op de hoogte). 

 

Onze ambities: Passend Onderwijs 

1. Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel 
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2. Onze school biedt basisondersteuning 

3. Onze school biedt extra ondersteuning 

4. De ouders hebben inzicht in de essenties van ons ondersteuningsprofiel 

5. De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen 

 

Onze ambities: Opbrengsten 

• De leerlingen realiseren tussentijds en aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op grond van hun inzet, motivatie,   

             omgevingsfactoren en capaciteiten) [m.n. Rekenen en Taal] 

• De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (SEL- competenties) 

• Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden 

• De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar 

• De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs 

• De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs  

 

Onze ambities: Personeelsbeleid 

• De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes 

• De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school 

• De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze 

• De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate 

• De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden 

• De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen 

• De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze 

• De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat 

 

Onze ambities: Beroepshouding 

• De werknemers handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school 

• De werknemers voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en   
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             elkaar 

• De werknemers kunnen en willen met anderen samenwerken 

• De werknemers bereiden zich adequaat voor op teambijeenkomsten 

• De werknemers voeren genomen besluiten loyaal uit 

• De werknemers zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken 

• De werknemers zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen 

• De werknemers functioneren op start- basis- of vakbekwaam niveau, conform werkervaringsjaren 

 

Onze ambities: PLG 

• Ieder personeelslid op de Mgr. Bekkersschool maakt deel uit van de PLG (Professionele Leergemeenschap) 

• Er is een duidelijke en gedeelde visie op leren 

• Het leren en de leerresultaten van alle leerlingen heeft de hoogste prioriteit 

• De kwaliteit van didactiek en afstemming is cruciaal 

• Er is sprake van een continue samenwerking van het team waarbij uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat 

• Deze uitwisseling vindt plaats vanuit een reflectieve dialoog en gaat voornamelijk over het gedrag van de leerkracht in de klas 

• Er is een permanente zoektocht naar verbetering 

• Er is ondersteunend en gedeeld leiderschap dat mogelijkheden schept voor samen leren. 

• We maken gebruik van elkaars kwaliteiten 

• We gebruiken diverse vormen om elkaars talent te versterken (stuurgroepen, leerteams, collegiale consultatie, overlegmomenten) 

 

 

 



Bijlagen: 

Mgr. Bekkersschool 

• Veiligheidsplan 

• Schoolondersteuningsprofiel 

• Ondersteuningsplan 2017-2021 PPO Delflanden  

• Protocol Gouden Weken  

• Schoolgids 

• Dyslexieprotocol 
 

Laurentiusstichting: 

• Strategische beleidsagenda 2018-2021 PO- Raad “Samen werken aan goed   
onderwijs”. 

• Bestuursakkoord sector primair onderwijs 2014-2020 d.d. 10 juli 2014 

• Geactualiseerd Bestuursakkoord 2014-2020 d.d. 15 juni 2018. 

• Financieel Beleidskader 2017 Laurentius d.d. 6-12-2017, inclusief Treasury Statuut  
d.d. 4-10-016. 

• Inkoop en aanbestedingsbeleid 2017-2019 

• Inkoopvoorwaarden algemeen d.d. 5 april 2017 

• Leidraad onderzoekend en ontwerpend leren (herziene uitgave september 2018) 

• MR reglement PO d.d. 1 augustus 2015 

• GMR reglement d.d. 1 augustus 2015 

• Medezeggenschapsstatuut d.d. 1 augustus 2017 

• Klachtenregeling Laurentius Stichting d.d. 1 augustus 2012 ¢ Zie 
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

• Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO d.d. 1 januari 2016, bijgesteld 22 
januari 2019. 

• Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen Laurentius Stichting d.d. 30 juni 2016. 

• CAO-PO 2018-19 

• Arbobeleidsplan d.d. 9-2-2017 

• Concept Protocol Medisch Handelen d.d. september 2018  

• PPT Factsheet Werkverdelingsplan 2019 

• PPT Werkverdelingsplan 2019  

• Hoofdstuk 2 CAO-PO Bijlage XXI Werkverdelingsplan per 1-8-2019 

• Boekje Functiehuis van de Laurentius Stichting, april 2010 

• Functiehuis Stafbureau 2017 

•  
 

 

• N.B.: De bijlagen zijn op te vragen bij onze school. 


