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 INLEIDING  

 

Voor u ligt het schoolplan van basisschool De Klimop. Ons schoolplan geeft de 

beleids- en schoolontwikkeling voor de periode van 2019-2023 weer. Het 

ambitiestatement van De Haagse Scholen heeft richting gegeven voor de 

totstandkoming van het schoolplan.  

In dit schoolplan vindt u een korte beschrijving van onze school en haar omgeving.  

Hierna zetten we ons schoolconcept uiteen. Waar staan we voor en waar gaan we voor. 

Dit zal vooraf gegaan worden door de uitgangspunten en ambities van onze Stichting, De 

Haagse Scholen. Voorts zullen wij inzoomen op ons onderwijskundig beleid. Wat is de 

inhoud van ons onderwijs, hoe zorgen wij voor onze leerlingen, wat betekent dit voor 

ons pedagogisch klimaat en ons didactisch handelen en welke ambities en doelen 

hebben we voor de komende vier jaar en hoe zetten we deze weg in de tijd 

(meerjarenplanning).  

  

Ons schoolplan is leidend voor onze jaarplannen. Voorafgaand aan elk schooljaar wordt 

er een jaarplan opgesteld, waarin onze onderwijskundige doelen en ambities uitgewerkt 

worden in concrete acties. Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw 

vastgesteld in gesprek met bestuur, team en MR.  

 

Proces van het Schoolplan: 

  

In maart hebben wij onze missie en visie herschreven. Tijdens een studiedag heeft het 

team richting gegeven aan onze missie en visie en een aantal speerpunten benoemd voor 

de komende 4 jaar. 

 

Dit met het doel om het team te betrekken bij ons onderwijs en de invulling hiervan De 

uiteindelijke bedoeling is: het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op school. 

De bevindingen van deze sessies zijn meegenomen bij het opstellen van de doelen en het 

tot stand komen van dit schoolplan. Het team heeft in deelgroepjes de speerpunten 

uitgewerkt en de hoofdlijnen voor de komende jaren aangegeven. De gedetailleerde 

uitwerking zal plaatsvinden in het jaarplan. 

 

Tevens hebben wij onze doelstellingen voorgelegd aan de MR om zo de ouders bij het 

plan te betrekken. De doelstellingen zijn in het overleg met de MR besproken en zij 

hebben hier feedback opgegeven. 
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1. ONZE SCHOOL EN HAAR OMGEVING  
  

Naam   OBS De Klimop 

Brinnummer   19MH 

Adres   Cartesiusstraat 2-4 

Telefoonnummer   070-3654086 

Directeur   Dhr. J.J.Bodmann 

Emailadres   info@deklimopschool.nl 

Website   www.deklimopschool.nl ( https://www.deklimopschool.nl) 

  

  

Stichting De Haagse Scholen 

Onze school is een van de 52 scholen van stichting De Haagse Scholen. De Haagse 

Scholen is de stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. De 

Haagse Scholen bestaat uit 44 reguliere basisscholen, 3 SBO-scholen, 5 (V)SO-scholen.  

 

 

1.2 Schoolomschrijving  
1.2.1 Kenmerken van leerlingen:  

 

  Aantal Leerlingen:  

Onze school wordt (per 1-10-2018) bezocht door 128 leerlingen. Het 

leerlingenaantal is teruggelopen. Dit werd veroorzaakt door o.a. de verhuizing 

naar 1 locatie. 

 

Leerling populatie:  

De wijk kenmerkt zich als een in- en doorstroomgebied voor migranten uit 

Midden- en Oost-Europa. 

 

Onze school wordt voornamelijk bezocht door leerlingen die in het voedingsgebied 

van de school wonen. Het zijn merendeels kinderen uit sociaal zwakkere milieus 

en met een niet Nederlandse culturele achtergrond. Een aantal van onze 

leerlingen is zo kort in Nederland, dat zij de Nederlandse taal nog niet machtig 

zijn.  

In algemene zin (op schoolniveau) hebben de kenmerken van de leerlingen de 

volgende consequenties voor het onderwijs: 

 Ongeveer 50% van de onderwijstijd wordt besteed aan de Nederlandse taal 

in al zijn aspecten. Voor de neveninstromers is een speciale opvanggroep 

ingericht. 

 Het volgen van de principes van NT2: veel mondelinge taaloefeningen, 

korte zinnen, veel beeldtaal en permanente aandacht voor 

woordenschatuitbreiding 
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 De leerlingen met S.B.O.-kenmerken werken volgens een eigen leerlijn: 

voor hen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.  

 Opbrengstgerichte instelling van alle teamleden, waarbij de 

leerontwikkelingen van de leerlingen nauwgezet worden gevolgd. 

  Extra aandacht voor gedragsregulering (sociaal-emotionele ontwikkeling/ 

Vreedzame school). 

  Extra aandacht voor burgerschap. 

 

 

 
 

1.2.2 Kenmerken van het personeel 

 

De directie van de school bestaat uit een directeur. De directeur vormt samen met twee 

IB-ers het managementteam (MT) van de school. Het team bestaat daarnaast uit: 5 

voltijds groepsleerkrachten 5 deeltijd groepsleerkrachten 2 nieuwkomers leerkrachten 

deeltijd, 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs, 2 intern begeleiders (onderbouw en 

midden-bovenbouw) ,1 onderwijsassistent en 1 conciërge. Van de medewerkers zijn er 

16 vrouw en 3 man.  

 

1.2.3 Voorzieningen: 

 Neveninstroomgroep 

Kinderen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen komen eerst in deze 

groep.  Deze kinderen worden bij aanvang, na 20 weken en na 40 weken getoetst. 

Dan kan bepaald worden of ze uit kunnen stromen naar de stamgroep (op leeftijd), 

of dat ze nog langer les moeten krijgen in deze groep. 

 

 Taalklas voor ouders 

De Klimop heeft ook een Taalklas voor ouders. Op maandagochtend of op 

vrijdagochtend krijgen ouders les van een NT2 lerares. Dit zijn ouders van kinderen 

uit de reguliere klassen of ouders van de neveninstroomkinderen.  

 

 Peuterleerplek De Klimop 

De Klimop vindt het van groot belang dat peuters zich al op jonge leeftijd 

spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Daarom werken wij samen met de organisatie 

Jong-Leren.  

Als kinderen naar de peuterleerplek gaan wordt de overstap naar de basisschool veel 

gemakkelijker. Hier is aandacht voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Ouders 

ontvangen tips om dit ook thuis toe te passen. Voordat kinderen naar de 
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peuterleerplek gaan kunnen ze al een aantal keer wennen in de groep met behulp 

van het programma ‘Samenspel’. 

 Verlengde Schooldag (VSD)  

Onze school heeft subsidie van de gemeente Den Haag gekregen voor de Verlengde 

Schooldag (VSD). Van dit aanbod kunnen alle kinderen van school gratis gebruik 

maken. Na schooltijd worden voor leerlingen verschillende activiteiten georganiseerd, 

die aansluiten bij de schooldag. Er is aandacht voor sport, spel, dans en kunst- en 

cultuur. Bij over-inschrijving zal er worden geloot.  

 

 Buitenschoolse opvang (BSO) 

Onze school werkt voor de BSO samen met Kinderopvang 2Samen. De vestiging van 

2Samen die verbonden is aan de Klimopschool heet 2Hoek en is gelegen aan de 

Beeklaan 184. 

 

1.2.4 Lestijden  

Op onze school werken we met een continurooster. De schooltijden zijn als volgt 

vastgesteld voor alle groepen:  

• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 12.00 uur en   12.45 – 14.45 uur. • 

Woensdag: 8.30 - 12.00 uur. 

De school begint voor alle groepen om 8.30 uur. Het is belangrijk dat we precies op tijd 

kunnen beginnen. Dat is prettig voor ons, maar zeker ook voor de kinderen. Om 8.25 uur 

en 12.40 uur gaat de schoolbel en moeten alle leerlingen aanwezig zijn. 

De overblijf wordt gedaan door ouders (overblijfmoeders) en hier zijn op onze school 

geen kosten aan verbonden. 

 

1.3 Schoolomgeving: ouders en omgeving 
 

Onze school staat in een gemengde wijk, waar het merendeel van de kinderen met 

Nederlandse achtergrond, scholen bezoekt buiten de wijk. Deze keuze van de ouders 

heeft consequenties voor de instroom van onze school, die vrijwel uitsluitend door 

leerlingen met een niet Nederlandse achtergrond wordt gevormd. Het zijn vooral 

gezinnen die afkomstig zijn uit midden en oost Europese landen, die zich in de wijk 

vestigen. 

 

Het opleidingsniveau van de ouders is ons bekend (intakegesprekken). De 

ouderpopulatie heeft geen directe gevolgen voor ons beleid m.b.t. actief burgerschap en 

sociale cohesie. Alle teamleden zijn ervan overtuigd dat een school in een wijk als 

Segbroek niet slechts functioneert als kennisinstituut en zich niet kan beperken tot het 

aanleren van cognitieve kennis en vaardigheden. 

 

De Klimop houdt in zijn benadering van de doelgroep sterk rekening met de behoeftes 

die daar leven: bij navraag middels meerdere formele en informele contacten blijkt de 

doelgroep grote waardering te hebben voor ons streven naar een Vreedzame School en 

alle activiteiten die hier mee te maken hebben. Het permanent werken aan de normen en 

waarden van onze leerlingen komt tegemoet aan de wensen die leven bij de ouders, die 

geregeld op de hoogte wordt gehouden van deze activiteiten. Het slecht beheersen van 

de Nederlandse taal en het verwachtingspatroon van het Nederlandse onderwijs vormt 
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hier en daar een drempel en zorgt voor onbegrip. In veel gezinnen is sprake van een 

instabiele situatie, die zijn weerslag heeft op het welbevinden van kinderen.  

 

1.4 Sterkte-zwakteanalyse: 

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal 

kansen en bedreigingen (intern en extern), sterktes en verbeterpunten voor wat betreft 

de school en het team. In april 2019 is een SWOT-analyse door elk lid van het team 

gemaakt waarin de sterke punten en de bedreigingen m.b.t. het team en tot de school en 

haar onderwijs aangeven konden worden. Deze analyse is ook tijdens de teamdag 

besproken waarbij de onderstaande punten genoemd werden. In ons schoolplan voor 

2019-2023 willen wij de kansen en bedreigingen vanuit deze SWOT-analyse terug laten 

komen. 

Kansen voor de periode 2019-2023: 

School: 

1. Vreedzame school 

2. Nieuwkomersgroep 

3. Naschoolse activiteiten 

4. NT 2 onderwijs 

5. Taalgroep voor ouders 

Team: 

1. Professionalisering 

2. Talenten van team gebruiken 

3. Nieuwe directeur vanuit andere beroepsgroep met andere kijk 

4. Collegiale consultatie 

5. Teambuilding 

 

Bedreigingen: 

 

Team: 

1. Uitval van collega's en geen vervanging 

2. Onderlinge verschillen door leeftijd en verleden. 

3. Onduidelijkheid over doelen binnen team 

4. Welke activiteiten buiten de normale lessen kunnen wij waarmaken. 

5. Kan iedereen mee met de aankomende vernieuwingen 

School: 

1. Leerlingaantal 

2. Andere scholen in de buurt 

3. CITO-scores door instroom leerlingen met een te laag niveau. 

4. Uitdagingen mogen niet ten koste gaan van de sfeer, rust, veiligheid en 

resultaten. 

5. De slechte naam uit het verleden. 
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2. UITGANGSPUNTEN EN AMBITIES SCHOOLBESTUUR  
  

 

   

   

Waarden van De Haagse Scholen 

 

Strategisch beleid 

 

“Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen” 

Uitgangspunten en ambities schoolbestuur 

"Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen" is de gezamenlijke missie van 

De Haagse Scholen. We richten ons daarbij op de volgende drie pijlers: 1. Pedagogisch-

didactische onderwijsvernieuwing 

Gezamenlijk werken we aan onderwijsvernieuwing om ons onderwijs eigentijdser en 

toekomstgerichter te maken. Qua inhoud, organisatie en manier van werken. We willen de 

leermotivatie vergroten en bij kinderen bredere competenties ontwikkelen om ze beter toe te 

rusten voor de snel veranderende samenleving. Er zijn geen blauwdrukken; er is maatwerk 

nodig per leerling en per school. Alleen dan bereiden we ieder kind voor op de wereld van 

morgen. 

2. Professionaliteit in mensen en cultuur 

Onderwijsvernieuwing is alleen mogelijk als de professionaliteit voortdurend wordt gevoed. 

Daarbij is van en met elkaar leren en samen ontwikkelen essentieel. Professionalisering wordt 

daarmee onderdeel van onze cultuur: de manier waarop wij de dingen doen. 

3. We verstevigen de profilering van De Haagse Scholen; binnen en buiten de organisatie. 

We weten wat we in huis hebben en we willen dat dit zichtbaar is; binnen en buiten De 

Haagse Scholen. Dat vinden we belangrijk om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ook 

kunnen we beter samenwerken (ook met externe partners) wanneer we weten waar elkaars 

expertises liggen (ook in relatie tot passend onderwijs). We willen dat alle leerlingen, 

medewerkers en ouders het verhaal van de organisatie en school kennen, daar trots op zijn 

en dit ook uitdragen. Ieder kind is bij ons welkom, ons onderwijs is openbaar. Het is onze 

kracht en we zijn daar trots op. 

 

Zie ook bijlage: ambitiestatemant 2015-2020 : 

https://www.dehaagsescholen.nl/download/ambitiestatement-2015-2020-2/ 

 

 

https://www.dehaagsescholen.nl/download/ambitiestatement-2015-2020-2/
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3.1 ONS SCHOOLCONCEPT  
  

3.1.1Missie en visie  

  

Missie De Klimop 

Wij zijn een openbare basisschool waar kinderen zich in een veilige, plezierige en 

uitdagende leeromgeving kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Wij bieden ruimte 

voor hun individuele talenten en spelen in op de veranderende maatschappij. Wij doen 

dit op een open en transparante manier met gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Wij zijn erop gericht om het maximale uit onze medewerkers en kinderen te halen. 

Onze medewerkers creëren een sfeer van veiligheid door vertrouwen te geven, 

ondersteuning te bieden en inlevingsvermogen te tonen. Deze sfeer van veiligheid is het 

fundament van ons onderwijs.  

Onze Streven: 

• Onze leerkrachten volgen het leerproces van het kind;  

• In een veilig en positief groepsklimaat krijgt elk kind de kans om zichzelf te 

ontplooien; 

• We werken aan een brede ontwikkeling op de volgende ontwikkelingsgebieden: 

cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en zorg voor de omgeving; 

• We bereiden de kinderen actief voor op hun toekomst in de veranderende 

maatschappij; 

• We staan samen in de driehoek van kind-ouder/(mede)opvoeder-school. 

 

Visies van De Klimop 

 

Visie op pedagogisch handelen 

Wij hebben vertrouwen in leerlingen en benaderen ze respectvol, positief en met humor. 

Wij leren de kinderen gelijkheid, normen en waarden. Daarbij stellen wij duidelijke 

grenzen. Wij zorgen voor een gevoel van competentie bij kinderen door ze, aansluitend 

op hun eigen niveau, individueel, gezamenlijk en met oog voor de eigen talenten te laten 

leren. Wij zorgen ervoor dat kinderen eigen keuzes kunnen maken en beslissingen 

kunnen nemen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor 

hun keuzes en beslissingen en dat zij daarbij rekening moeten houden met hun 

medeleerlingen. 

 

Visie op leren en didactiek 

Kinderen worden uitgedaagd om gezamenlijk en individueel te leren zodat ze hun 

talenten, kennis en vaardigheden weten toe te passen in nieuwe situaties. We werken 

volgens het Expliciete Direct Instructie Model (EDI) met activerende werkvormen en 

speelse elementen, waarbij ontdekken en plezier in leren uitgangspunten zijn. 
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Visie op opbrengstgericht werken 

Wij zetten ons planmatig in voor het verbeteren van de leervorderingen en de sociaal-

emotionele ontwikkeling van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht 

hieraan te werken, leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen en toets 

gegevens te analyseren. Wij sluiten daarbij aan op de onderwijsbehoefte van de 

leerlingen. Wij delen schoolbreed onze bevindingen en resultaten tijdens 

teamvergaderingen/ studiedagen en bouwvergaderingen. Drie keer per jaar houden de 

leerkracht en IB-er een groeps-leerlingbespreking. Hiermee willen wij duurzame 

verbeteringen van de leerresultaten en sociaal-emotioneel welbevinden tot stand 

brengen. Wij werken met competente leraren die effectief instructie geven, 

voorbeeldgedrag tonen, hun onderwijsdoelen, inhouden en didactiek kunnen afstemmen 

op verschillen tussen leerlingen en voortdurend - dus niet alleen bij de toets - reflecteren 

op het effect van hun lessen. Ook willen we de kinderen, als groep en individueel, 

uitdagen tot het stellen en realiseren van ambitieuze doelen. 

 

Visie op professionele cultuur 

Wij zijn een vooruitstrevende organisatie die zich blijft ontwikkelen, onder andere door 

middel van interne en externe scholing. We geven elkaar feedback d.m.v. collegiale 

consultatie, evaluatie en reflectie. Dat doen wij op een respectvolle en transparante 

manier met waardering en respect voor onderlinge ongelijkheid. Wij werken efficiënt en 

goed met elkaar samen in gedeelde verantwoordelijkheid. Wij maken gebruik van elkaars 

talenten. 

 

Visie op leeromgeving 

Om kinderen te laten leren en het geleerde toe te passen zorgen wij voor een veilige en 

uitdagende leeromgeving, waarin ze ervaringen kunnen opdoen en waarbij alle zintuigen 

worden aangesproken. We maken zo veel mogelijk gebruik van moderne technologie en 

waar mogelijk van de schoolomgeving, levensecht leren en de kennis en vaardigheden 

van ouders. 

 

Visie op ouders 

Door gebruik te maken van de deskundigheid van ouders/verzorgers en het nemen van 

gezamenlijke verantwoordelijkheid halen wij het beste uit de kinderen. Wij betrekken 

ouders/verzorgers, met wederzijds respect, actief bij het leerproces en bij 

schoolactiviteiten. Tevens worden ouders ingezet om de werkdruk bij het team te 

verlagen. Zij functioneren tijdens de overblijf als overblijf moeders.  

We nemen de mening en ideeën van ouders over ons onderwijs serieus en nemen hun 

keuzes mee in besluitvorming en toekomstplannen voor ons onderwijs (zo ook het 

schoolplan). 

 

3.1.2 De Vreedzame School 

‘De Vreedzame School’ is een lessenserie voor alle groepen waarbij het er om gaat van 

onze school een hechte gemeenschap te maken: een school waar de kinderen zich veilig 

voelen en waar iedereen respect heeft voor elkaar. Naast de lessen die worden gegeven, 

draagt het team de uitgangspunten van de Vreedzame School natuurlijk ook op allerlei 
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andere momenten uit. Conflicten komen overal voor, dus ook op onze school. Wij 

proberen de kinderen te leren hoe zij deze conflicten kunnen oplossen. Daarbij wordt ook 

gebruik gemaakt van de hulp van ‘mediatoren’, leerlingen van de bovenbouw die, op 

verzoek van kinderen, proberen te bemiddelen bij een conflict. Om leerlingen zich 

betrokken te laten voelen bij de school, is het van belang dat zij meer inspraak en 

grotere verantwoordelijkheden krijgen. In het schooljaar 2019-2020 zal er gewerkt 

worden met een leerlingenraad.  

 

3.1.3 Betrokkenheid bij besluitvorming 

Op De Klimop komt het managementteam wekelijks bijeen.  

Vaste agendapunten: zorgleerlingen, voorbereiding bouw en teambijeenkomsten, 

studiedagen en schoolinhoudelijke zaken. 

Daarnaast is er afgesproken om jaarlijks vijf bouwbijeenkomsten te houden. Hier worden 

onderwijsinhoudelijke zaken besproken zoals doorgaande lijn, implementatie nieuwe 

methode, leeropbrengsten, etc.  

Er zijn meerdere teambijeenkomsten waarin belangrijke onderwijskundige beslissingen 

worden genomen rondom thema’s die voor onze school relevant zijn. Het gaat daarbij in 

ieder geval om het schoolplan, het jaarplan, het jaarverslag en de onderwijskundige 

uitwerkingen die daaruit voortkomen. Tijdens deze bijeenkomsten houden we ook de 

vinger aan de pols m.b.t. de kwaliteit van de onderwijsinhoudelijke aanpak. We bepalen 

in hoeverre de doelen zijn behaald, wat de successen en hiaten zijn, wat er nog nodig is 

voor verbetering en hoe we dat verder kunnen monitoren (PDCA-cirkel). 

 
3.1.4 Ons pedagogisch klimaat 
Onze visie en de achterliggende waarden bepalen de manier waarop de school, de 

leerkracht, een pedagogisch klimaat schept. Er zijn diverse factoren die een positief 

effect hebben op de ontwikkeling van het kind en het leerklimaat in de groep. 

De speerpunten van onze school zijn: 

 Het opdoen van positieve ervaringen; 

 De mate van welbevinden; 

 Het stellen van grenzen. 

 

Deze aspecten beïnvloeden het pedagogisch klimaat, dat op zijn beurt invloed heeft op 

de ontwikkeling van het zelfbeeld en het vermogen tot zelfregulatie. Bij de opvoeding 

binnen en buiten de school zijn ouders, school en leerkracht(en) betrokken. Eenieder 

heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. Ouders moeten weten welke pedagogische 

speerpunten de school heeft en welke normen en waarden voor de leerkrachten 

richtinggevend zijn in de omgang met de leerlingen. Dit is belangrijk voor hen, want zij 

zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding, al hebben ze een deel van deze 

opvoedingsverantwoordelijkheid overgedragen aan school. 

Een goed pedagogisch klimaat wordt in grote mate bepaald door relaties. Daarnaast zijn 

de volgende aspecten van belang: 

• De leerkracht heeft aandacht voor de kinderen en kan zich in hun situatie inleven. 

• De leerkracht heeft gezag. 
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• De leerkracht heeft vertrouwen in zijn leerlingen. Hij ondersteunt het  

          zelfvertrouwen van de kinderen. 

 

• De leerkracht (h)erkent de gevoelens en behoeftes van leerlingen. Hierdoor leren 

zij ten eerste dat hun behoeftes ertoe doen en ten tweede hoe zij zich kunnen 

verplaatsen in de behoeftes van hun medeleerlingen en leerkracht(en). Deze 

waardevolle les verhoogt de emotionele veiligheid en het vertrouwen in de klas en 

leidt tot meer samenwerking en leren. 

• De leerkracht zorgt voor een ordelijke en functionele leeromgeving. Het geeft rust 

  en veiligheid als de kinderen weten waar alles staat en welke functie het heeft. 

• De leerkracht stimuleert de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel bij 

de kinderen. 

3.1.4.1 Onze pedagogische leeromgeving 

De pedagogische omgeving is meer dan alleen het overdragen van normen en waarden: 

de school is een leer- en leefgemeenschap, waarbij de ontwikkeling van het individuele 

kind centraal staat. In deze leeromgeving krijgen keuzevrijheid, zingeving en creativiteit 

een plaats. Ook is het belangrijk dat er ontmoetingen plaatsvinden tussen verschillende 

culturen, want dat stimuleert de sociale en maatschappelijke betrokkenheid. 

Kinderen leren optimaal in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. 

Een leerkracht moet een dergelijke omgeving bieden in de schoolklas. Het is niet alleen 

een leeromgeving, maar net zo goed een leefomgeving. Een basisbehoefte van een kind 

is dat het zich veilig voelt. Sociale veiligheid is tegelijk een voorwaarde voor de 

ontwikkeling. De maatschappij waarin wij leven is erg complex en kinderen worden 

regelmatig geconfronteerd met heftige informatie. Het is daarom nodig dat de kinderen 

in een veilige omgeving deze informatie kunnen bespreken en verwerken. 

3.1.5 Omgaan met incidenten en pestgedrag. 

Voor de orde in de klas is het nodig dat kinderen duidelijk weten wat er van hen 

verwacht wordt. Ook is het belangrijk om incidenten, zoals pesten, te voorkomen. Wij 

hebben hiervoor regels ontwikkeld en afspraken gemaakt. Tevens is er op school een 

pestprotocol aanwezig dat het team ondersteuning geeft bij het omgaan met pestgedrag 

(zie ook blz. 14 De Vreedzame school).  
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3.1.6 Levensbeschouwelijke identiteit 

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke 

vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht 

aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke 

vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving), 

ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden 

het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect 

hebben voor de mening en visie van anderen. Om dit gestalte te geven, werken wij met 

het programma van ‘De Vreedzame School’. Dit programma wordt verder beschreven in 

het hoofdstuk sociaal-emotionele ontwikkeling. Onze gevarieerde populatie brengt met 

zich mee dat er voldoende aandacht is voor andere culturen en de verschillende geloven. 

Ook besteden we structureel aandacht aan de religieuze feesten die daarbij horen. 

 

3.1.7 Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale 

functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen 

willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen 

en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. We monitoren de 

sociaal-emotionele ontwikkeling met het Viseon 2.0. van het Cito LVS. 

 

 

 

3.1.8 Actief burgerschap en sociale cohesie 

We vinden dat kinderen ‘samenleven’ ‘samen delen’ en ‘samen leren’ als 

basisvaardigheden moeten leren, maar daarnaast ook kennis van de samenleving 

aangereikt moeten krijgen. We vinden het een taak van de school om een bijdrage te 

leveren aan de opvoeding van de kinderen tot evenwichtige, fatsoenlijke, democratische, 

participerende, coöperatieve en algemeen ontwikkelde burgers van onze samenleving. Ze 

moeten leren goed met elkaar te kunnen omgaan en deelnemen aan de pluriforme en 

multiculturele samenleving. We besteden daarom veel aandacht aan sociale 

vaardigheden, de basiswaarden en aan beleefdheid en omgangsregels bij de leerlingen. 
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Vanuit deze visie hebben we de doelen en activiteiten opgesteld, deze doelen staan 

vermeld in de lijst met speerpunten en de wijze waarop we die willen bereiken zal 

gedetailleerd beschreven worden in het jaarplan. Deze doelen willen we samen met 

ouders bereiken. We werken hiervoor ook actief samen met organisaties uit onze 

omgeving. 

3.1.9 Sociale veiligheid op school 

Op onze school streven wij ernaar om een sociaal veilige leeromgeving te creëren. Wij 

monitoren de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Dit doen wij met de opbrengsten van 

de vragenlijsten ‘Sociale Veiligheid op school voor leerlingen’ van adviesbureau ‘Scholen 

met succes’. Deze opbrengsten bespreken wij tijdens het MT en het teamoverleg. Bij 

hiaten of aandachtspunten zoeken wij naar de juiste oplossing. Op onze school zijn IB-

ers aangesteld als vertrouwenspersoon voor de kinderen. In Hoofdstuk 7 beschrijven wij 

ons algemene veiligheidsbeleid. 
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4. Didactisch handelen  
  

4.1 Didactisch handelen in relatie tot onze visie op leren  

 

Wij vinden het didactisch handelen van de leerkrachten essentieel voorgoed onderwijs. 

Daarom zijn er vaste afspraken en werkwijzen die ons handelen verbinden, zodat er een 

doorgaande lijn is op onze school.  

 

Wij werken met:  

1. Handelingsgericht werken 

De leerkracht stemt het onderwijs doelgericht af op de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen en bepalen zij hoe om te gaan met verschillen tussen leerlingen. De 

leerkracht maakt het onderwijs ‘passend’ voor elke leerling.  

Er wordt hierbij van een aantal principes uitgegaan. 

a. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen.  

 

b. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de 

leerkracht, de school en de ouders deze moeten goed op elkaar afgestemd 

zijn. 

 

c. De leerkracht kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het 

onderwijs passend maken. 

 

d. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve 

aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de 

ouders. Als een leerkracht een negatief beeld heeft van de leerling, dan ziet hij 

vaak alleen nog maar het negatieve gedrag. Het is belangrijk dat de leerkracht 

dan zoekt naar positief gedrag, dan zijn er meer mogelijkheden om het 

probleem op te lossen. 

 

e. Optimale samenwerking tussen school en ouders. Het initiatief ligt bij de 

school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de 

verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan. 

 

 

2.  Expliciete Directe Instructie model (EDI) 

Wij hanteren het Expliciete Directe Instructie model (EDI). 

EDI is:  

 Een middel voor het geven van effectieve instructie. 

 Een manier om leerlingen actief te laten leren. 

 Een manier van lesgeven waarin controle van begrip inzicht geeft in het leerproces 

van leerlingen. 

Het EDI-model bestaat uit vaste lesonderdelen, aangevuld met enkele technieken. Ons 

onderwijs heeft als doel om de leerstof succesvol aan te bieden aan zowel de sterke, 

gemiddelde als risicoleerlingen.  
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Een belangrijke techniek is het controleren van het begrip tijdens de verschillende 

lesonderdelen zodat zowel de leerling als de leerkracht inzicht krijgt in het leren van de 

leerlingen. De leerkracht kan door het controleren van het begrip bij leerlingen 

beslissingen maken in zijn lessen die gericht zijn op de aanwezige onderwijsbehoeftes.  

Het EDI-model bestaat uit de volgende onderdelen:  

Activeren van voorkennis  

Er worden opdrachten aan de leerlingen gegeven die aansluiten bij de te geven les, maar 

waarvoor de benodigde kennis al bij hen aanwezig is. Kennis wordt hierdoor vanuit het 

langetermijngeheugen in het werkgeheugen geplaatst, zodat hierop nieuwe kennis kan 

worden gebouwd.  

Lesdoel  

Hierin staat duidelijk beschreven wat de leerlingen aan het eind van de les moeten weten 

of kunnen. Het lesdoel wordt expliciet gedeeld met leerlingen door dit op het bord te 

schrijven en samen te lezen of bespreken. De oefenstof van de zelfstandige verwerking 

sluit aan bij het lesdoel.  

Onderwijzen van het concept  

De begrippen van het lesdoel staan beschreven en worden uitgelegd.  

Onderwijzen in vaardigheid  

De stappen die nodig zijn om de in het lesdoel beschreven vaardigheden goed uit te 

voeren, worden aangeleerd.  

Belang van de les  

Het belang van de les wordt verduidelijkt voor de leerlingen.  

Begeleide in oefening  

De leerlingen nemen het verwoorden en toepassen van de leerstof over, terwijl 

voortdurend wordt gecontroleerd of ze het begrijpen en correct uitvoeren.  

Lesafsluiting  

De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze de 

begrippen en vaardigheden van het lesdoel beheersen. Pas daarna mogen ze naar de 

fase van zelfstandige verwerking. Dit om verkeerd inslijpen te voorkomen en om het 

zelfstandig oefenen effectiever te laten zijn.  

Zelfstandige verwerking  

De leerlingen oefenen zelfstandig met de in het lesdoel beschreven begrippen en 

vaardigheden.  

Verlengde instructie  

De leerlingen die zich de leerstof tijdens de lesafsluiting nog onvoldoende hebben eigen 

gemaakt, volgen tijdens de zelfstandige verwerking een verlengde instructie met de 

leerkracht. 
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EDI-model in samenwerking met Snappet: 

Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal 

te ontwikkelen. Kinderen werken op Snappet-tablets. Kinderen werken aan leerdoelen die 

aansluiten bij hun eigen niveau. De leerkracht geeft eerst uitleg en instructie volgens het 

EDI-model, waarna de leerlingen de leerstof verwerken op hun eigen tablet. Snappet 

zetten wij in bij rekenen, taal en spelling. Wat altijd belangrijk blijft, is de interactie 

tussen leerkracht en leerling! 

De grote voordelen van de inzet van Snappet zijn:  

 Kinderen kunnen direct zien of een gegeven antwoord goed of fout is en dit, 

indien nodig, verbeteren.  

 De leerkracht heeft tijdens het werken met Snappet voortdurend zicht op het 

tempo en het verwerkte resultaat, waardoor de leerkracht direct tijdens de les 

interventies kan plannen, bijsturen, extra instructie kan geven en ondersteunen.  

 De leerkracht kan de leerstof/verwerkingsstof bewust selecteren en aanpassen.  

 De resultaten van de leerlingen worden bewaard.  

 De leerlingen werken doelgericht en de leerkracht kan zien in het overzicht welke 

doelen zijn behaald, of er groei is richting het doel of dat de doelen nog niet zijn 

behaald en hierop differentiëren.  
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5. ONDERWIJSKUNDIG BELEID  
  

5.1 De inhoud van ons onderwijs  

 

Bouwcoördinatoren  

De bouwcoördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor de leerkrachten die in de 

betreffende bouw werkzaam zijn, in zaken die op de bouw betrekking hebben. Zij zorgt 

samen met de directie voor de organisatorische aansturing van aspecten, die het 

functioneren van de bouw aangaan en verbeteren. Tevens draagt de bouwcoördinator 

mede zorg voor de pedagogische en onderwijsinhoudelijke voortgang m.b.t. de 

onderlinge afstemming binnen de groepen van de bouw.  

 

Tijdbesteding  

In de tabel Weekprogramma kunt u zien hoeveel tijd wij besteden aan de diverse vakken 

op school. Dit is een indicatie. Elke leerkracht maakt aan het begin van het schooljaar 

een lesrooster.  

 

Weekprogramma 

Weekprogramma in uren en minuten

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8

Voorbereidend taal 03:00 04:00

Schrijven 02:00 02:00 01:00 00:30 00:30 00:30

Spelling 04:50 04:00 02:25 02:15 02:00 02:00

Technisch lezen 05:00 04:00 02:00 02:00 01:30 01:30

Taal 01:00 03:45 03:30 02:15 02:15

Begrijpend lezen 01:15 01:15 01:15 02:15 02:15

Engels 01:00 01:00

Totaal taalontwikkeling 03:00 04:00 11:50 12:15 10:25 09:30 09:30 09:30

Voorbereidend rekenen 03:00 03:00

Aanvankelijk rekenen 05:00

Voortgezet rekenen 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00

Totaal rekenen 03:00 03:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00

Werken in groepen en hoeken * *

Projecten * *

Oriëntatie in ruimte & tijd * *

Geschiedenis * * 00:30 00:30 01:00 01:00 01:00 01:00

Aardrijkskunde * * 00:30 00:30 01:30 01:30 01:30 01:30

Natuur & Techniek * * 00:30 00:30 01:00 01:00 01:00 01:00

Verkeer * * 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30

Sociaal Emotionele Ontwikkeling * * 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00

Zelfstandig werken * * 00:30 00:50 01:20 01:45 01:45 01:45

Totaal kennisgebieden * * 03:30 03:50 06:20 06:45 06:45 06:45

Tekenen * * 01:15 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00

Handvaardigheid * * 01:15 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00

Muziek * * 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30

Dans/spel en beweging * * 00:30 00:15 00:15 00:15 00:15 00:15

Totaal Culturele en Kunstzinnige Vorming * * 03:30 02:45 02:45 02:45 02:45 02:45

Lichamelijke opvoeding.Bewegingsonderwijs 01:00 01:00 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30

Pauzes * * 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00

Totaal 25.50 25.50 25.50   25.50 25.50 25.50 25.50  
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Leerstofaanbod 

Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen en de 

referentieniveaus voor Nederlandse taal en rekenen. De methodes worden bij de 

hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren en daar waar nodig aangevuld met extra 

stof. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke 

(Cito) en methode-gebonden toetsen.  

 

Kleutergroepen 

In de kleutergroepen werken wij met de methode ‘Piramide’. Dit is een methode waarin 

alle leerdoelen op een speelse manier worden aangeboden. Naast de methode Piramide 

gebruiken we de methode Rekenrijk om jonge kinderen op een speelse manier kennis te 

laten maken met rekenen- en wiskunde. De activiteiten zijn onderverdeeld in drie 

domeinen, tellen en getalbegrip, meten (inclusief tijd) en meetkunde. 

In de kleutergroepen creëren we een omgeving waarin de kinderen spelenderwijs bezig 

kunnen zijn en dingen zelf kunnen ontdekken. Uiteraard wordt dit proces gestimuleerd 

en gestuurd.  

 

Groep 3 t/m 8 

In de Wet op het Primair Onderwijs wordt voorgeschreven welke leerstof de leerlingen op 

de basisschool moeten krijgen. Er wordt precies aangegeven wat erbij rekenen en taal 

moet worden aangeleerd. We noemen dit de kerndoelen: een beschrijving van wat 

leerlingen in elk geval moeten leren op de basisschool.  

 

Op onze school wordt lesgegeven met behulp van moderne methoden die aan deze 

kerndoelen voldoen. Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal wordt bovendien 

gelet op de kwaliteit en vormgeving. Kinderen moeten immers goed kunnen leren met 

behulp van materiaal dat er aantrekkelijk en uitdagend uitziet. Alle kinderen van groep 4 

tot en met 8 werken met het digitale onderwijsplatform Snappet. Ieder kind heeft hierbij 

een eigen tablet. De verwerkingsopgaven van rekenen, spelling en taal worden digitaal 

aangeboden en verwerkt. Zodra je alles goed hebt, ga je een stap verder. De leerkracht 

ziet meteen waar iets stagneert en waardoor dat komt. Zo kunnen we het onderwijs 

goed op niveau geven en we kunnen kijken naar de leerbehoefte van het kind en hoe 

daaraan te voldoen. 

Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aankunnen en kinderen die extra oefenstof nodig 

hebben. Wij letten er bij de aanschaf van methoden dus ook op of er voor alle kinderen 

voldoende leerstof in de methoden zit. 

 

Rekenen en wiskunde 

Op onze school wordt de methode ‘Pluspunt’ gebruikt. ‘Pluspunt’ is een realistische 

rekenmethode. Dit houdt in dat de rekenopgaven uitgaan van voor de kinderen 

herkenbare situaties. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van concreet materiaal. 

Bovendien is er een goede aansluiting bij het vak wiskunde in het voortgezet onderwijs. 

Na een serie lessen wordt er een toets afgenomen. Aan de hand van de toets resultaten 

wordt bepaald of een leerling verrijkingsstof of herhalingsstof nodig heeft. Tweemaal per 

jaar wordt de Cito-toets Rekenen/wiskunde afgenomen om te controleren of de kinderen 

voldoende vorderingen maken. In het schooljaar 2019-2020 gaan wij ons oriënteren op 

een nieuwe methode. Daarbij zoeken wij naar een methode die aansluit bij onze 

populatie van veel NT2 leerlingen 
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Nederlandse taal 

In het taalonderwijs van onze school zit een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8. 

Er wordt intensief gewerkt aan de taalontwikkeling van de kinderen. 

In groep 3 gebruiken we voor het leren lezen de methode ‘Veilig Leren Lezen, KIM-

versie’. Het eerste halfjaar wordt de nadruk gelegd op het aanleren van letters. Dit doen 

we met behulp van woorden en hieruit worden weer nieuwe woorden gemaakt. De 

tweede helft van het jaar wordt er meer nadruk gelegd op het technisch en begrijpend 

lezen.  

De groepen 4 t/m 8 werken met de methode ‘Taal Actief ‘. Deze methode besteedt onder 

andere extra zorg aan de uitbreiding van de woordenschat van de leerlingen. De 

methode biedt een grote verscheidenheid aan opdrachten op het gebied van stellen, 

grammatica, spellen en vooral mondeling taalgebruik. Bovendien wordt dit mondelinge 

taalgebruik gestimuleerd door opdrachten voor spreekbeurten, boekbesprekingen en 

voordrachten.  

Bij het verzamelen van informatie voor mondelinge activiteiten en voor werkstukken 

kunnen de leerlingen in alle groepen gebruik maken van internet door de aanwezigheid 

van een computernetwerk. 

Er gaan regelmatig groepen naar de openbare bibliotheek. Daar worden lessen verzorgd 

die met taal te maken hebben. Deze lessen vergroten de durf van kinderen om zich in 

taal uit te drukken en zetten aan tot een goed en persoonlijk taalgebruik. In de 

onderstaande tabel wordt weergegeven hoe ons onderwijsaanbod eruitziet en welke 

leermiddelen/ methodes wij hierbij gebruiken.  

 

Vakken, methodes en toetsinstrumenten 

  

 Vak   Methode   toetsinstrument  

 Taal   Piramide (wordt vervangen 

komende jaren) 

 Cito taal voor kleuters (2)  

    Taal Actief  Methode gebonden (3tm8)  

Cito woordenschat  

Cito Spelling  

Technisch lezen   VLL (KIM versie) Methode gebonden  

Cito DMT  

    Estafette  Methode gebonden  

Cito DMT 
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Begrijpend lezen  Nieuwsbegrip XL  Methode gebonden  

Cito begrijpend lezen  

Rekenen   Schatkist 

 

 

 

Pluspunt (wordt vervangen 

komende jaren) 

Cito Rekenen voor kleuters  

(2)  

 

Methode gebonden  

   

 Schrijven   Pennenstreken     

 Wereldoriëntatie  Blink wereldoriëntatie 

geïntegreerd.  

 Methode gebonden toetsen  

Sociaal-emotionele 

ontwikkeling  

Burgerschapsvorming 

   

De Vreedzame school  

  

De Vreedzame school  

   

 

 

5.2 Doelstellingen Onderwijskundig beleid:  

Om de doelstellingen te realiseren streven wij naar kwaliteitsborging, waarin wij de 

opgedane vaardigheden en kennis omtrent NT2 en de implementatie van de nieuwe 

rekenmethode monitoren, evalueren, en bijstellen waar nodig. Dit doen wij door 

beide doelstellingen als punt op te nemen in de agenda van de bouwbijeenkomsten 

en als punt in onze jaarlijkse evaluatie van het jaarplan. Op cyclische wijze willen wij 

de behoefte van de leerkrachten in de gaten houden ten behoeve van een 

verbeterslag op het gebied van rekenen en NT2.  
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6. Ondersteuning en begeleiding  
  

Passend onderwijs  

Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht, waardoor scholen een 

zorgplicht hebben gekregen. Om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben een passende onderwijsplek aan te kunnen bieden, werken scholen samen 

in samenwerkingsverbanden. Bijna alle scholen van De Haagse Scholen 

participeren in het samenwerkingsverband van SPPOH. Dit geldt niet voor de 

VSO-afdelingen, deze zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband Zuid-Holland 

West. De scholen “de Strandwacht” en “De Piramide” maken daarnaast deel uit 

van enkele andere samenwerkingsverbanden.   

SPPOH heeft kaders gesteld waarbinnen passend onderwijs op de scholen vorm 

gegeven wordt en er een dekkend aanbod voor al onze leerlingen binnen het 

samenwerkingsverband is. De scholen werken op drie niveaus aan passend 

onderwijs: 1) de basisondersteuning, 2) extra ondersteuning door arrangementen 

(voor een individuele leerling of een klein groepje leerlingen) en 3) extra 

ondersteuning door plaatsing op een SBO of SO. Voor het gehele kader: zie het 

ondersteuningsplan van SPPOH  

 http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-

SPPOH-versie1.0-defintief-7-juli-2017.pdf .  

Alle scholen van De Haagse Scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel 

(SOP) ontwikkeld waarmee we aan ouders en andere scholen laten zien wat we 

bieden aan basisondersteuning en extra ondersteuning.   

Binnen ons bestuur zien we een groei van onze SO en SBO-scholen. De Haagse 

Scholen wil in de toekomst graag een antwoord vinden, hoe om te gaan met deze 

groei en wat dit betekent voor de basisondersteuning op onze reguliere scholen.   

  

 

http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
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6.1 Ondersteuning en begeleiding 

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarbij streven we 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.  

Wij houden rekening met verschillen in de ontwikkeling van kinderen door te werken op 

niveau en te differentiëren in ons onderwijsaanbod. De leraren stemmen hun instructie, 

het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep.  

Veel van onze kinderen krijgen extra ondersteuning op het gebied van de Nederlandse 

taal.  

Onze ambities zijn: 

1. De leraren geven expliciete directe instructie (EDI) 

2. De leerlingen maken verwerkingsopgaven in eigen tempo 

3. Met behulp van hun dashboard kan per les bepaald worden wie verlengde 

    instructie of begeleid inoefenen nodig heeft 

4. De leraren geven ondersteuning en hulp  

5. De leerlingen werken zelfstandig en samen  

6. Wij maken gebruik van de meertaligheid van de leerlingen 

7. Na de basisverwerking krijgen de leerlingen maatwerk op niveau. 

 

We werken handelingsgericht (HGW). Alle leraren beschikken over een groepsplan met, 

per vakgebied en op sociaal emotioneel gebied, de kenmerken en 

ondersteuningsbehoeften van hun leerlingen. Om het ontwikkelproces te volgen maken 

we gebruik van methode gebonden toetsen en het Cito-LVS.  

Als er meer ondersteuning nodig is werken wij met individuele handelingsplannen en zo 

nodig ontwikkelingsplannen met een passend ontwikkelingsperspectief.  

De centrale figuur bij de ondersteuning en begeleiding is de leerkracht. De intern 

begeleider heeft een coördinerende taak. 

Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH zorgen we ervoor dat 

voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante 

begeleiding bij ons op school (een zorgarrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een 

andere school. Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd uitgebreid overleg met 

de ouders en de benodigde deskundigen vooraf. We zoeken daarbij ook zoveel mogelijk 

de samenwerking met het centrum voor jeugd & gezin (CJG) in ons werkgebied. Onze 

school gaat voorgoed onderwijs. Wij streven ernaar om altijd in overleg met de ouders 

van onze leerlingen tot goed onderwijs en (indien nodig) een optimale ondersteuning 

van onze leerlingen te komen. Wanneer het, ondanks alle inspanningen, toch niet lukt 

om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, zoeken we 

samen met ouders en de adviseur van SPPOH naar een passende plek. 

We werken nauw samen met het HCO (Haags centrum voor onderwijsbegeleiding), 

Centrum Jeugd en Gezin, de schoolmaatschappelijk werker en stichting Idhem (stichting 

Den-Haag en Midden-Europa). We werken met de methode De Vreedzame School. 

 



 

 

Obs De Klimop - Schoolplan 2019-2023    25  

  

  

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. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de ondersteuning van 

      Leerlingen 

 

  5. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures 

      voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen 

 

  6.Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school welke 

     ondersteuning de leerlingen nodig hebben 

 

  7.De school voert de ondersteuning planmatig uit 

  8.De school gaat zorgvuldig de effecten van de ondersteuning na 

  9.De intern begeleider coördineert de ondersteuning en begeleiding  

N:\SCHOOLJAAR 2018-2019\protocollen en afspraken\18-19 ondersteuningsplan de 

Klimop.docx 

file://///DC01-2016/Leerkrachten/SCHOOLJAAR%202018-2019/protocollen%20en%20afspraken/18-19%20%20ondersteuningsplan%20de%20Klimop.docx
file://///DC01-2016/Leerkrachten/SCHOOLJAAR%202018-2019/protocollen%20en%20afspraken/18-19%20%20ondersteuningsplan%20de%20Klimop.docx
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7. VEILIGHEID  

  

Veiligheid is in toenemende mate een aandachtspunt in de samenleving, ook binnen 

het onderwijs. Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om 

leerlingen en onderwijspersoneel een veilige omgeving te bieden. Dit houdt in dat er 

een prettige sfeer is op school. Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, 

diefstal en agressie worden voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier 

gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag.  

Onze scholen zijn een afspiegeling van een snel ontwikkelende samenleving. 

Hierdoor kunnen veiligheidsvraagstukken ontstaan en om daar goed mee om te 

kunnen gaan gelden er wettelijke verplichtingen en regels. Sinds augustus 2016 

zijn scholen wettelijk verplicht om te zorgen voor sociale veiligheid op school. Dit 

vraagt van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid voeren, de effecten van dit 

beleid monitoren en een aanspreekpunt aanstellen om het beleid tegen pesten te 

coördineren.  

De Haagse Scholen heeft een beleidskader opgesteld voor procedures en richtlijnen 

met betrekking tot sociale veiligheid. Daarnaast monitort De Haagse Scholen 

jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van een 

gevalideerd instrument, dat in samenwerking met Scholen met Succes is 

ontwikkeld. Op basis van een analyse wordt er een plan van aanpak opgesteld en 

uitgevoerd.  

Zie ook bijlage: https://www.dehaagsescholen.nl/download/notitie-veiligheid-en-de-

haagse-scholen/ 

https://www.dehaagsescholen.nl/download/notitie-veiligheid-en-de-haagse-scholen/
https://www.dehaagsescholen.nl/download/notitie-veiligheid-en-de-haagse-scholen/
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7.1 Schoolklimaat 

     
Onze school staat bekend om zijn open karakter. Kinderen, ouders en leerkrachten 

voelen zich thuis op onze school.  

Het leren staat vanzelfsprekend centraal. Maar wij hechten ook waarde aan een 

evenwichtige emotionele en fysieke ontwikkeling, sociale en creatieve vaardigheden. In 

ons didactische systeem, waarbinnen de onderwijsresultaten getoetst en geborgd 

worden, willen wij in ruime mate tegemoetkomen aan de eisen die aan handelingsgericht 

en opbrengstgericht werken worden gesteld, zonder afbreuk te doen aan het open en 

veilige karakter van de school.  

Hiervoor gebruiken wij de volgende kernwaarden:  

1. Kinderen leren in relatie met anderen en komen krachtiger in ontwikkeling als ze 

harmonieus samen spelen, werken en leren.  

2. We gaan respectvol met elkaar om.  

3. We erkennen de verschillen in cultuur, religie en afkomst en houden rekening met 

elkaars eigenheid. Wij zijn als team open-minded.  

4. Kinderen leren beter in een veilige omgeving, waarin zij geborgenheid en vertrouwen 

ervaren en waarbinnen er met wederzijds respect met elkaar wordt omgegaan.  

5. Elk teamlid draagt het gedrag uit dat we ook van kinderen en ouders/verzorgers 

    verwachten.  

6. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor hun eigen kind en zijn 

    vanuit dat uitgangspunt partner in het realiseren van een doorgaande lijn in het 

    ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling. Ouderbetrokkenheid is in 

    het belang van het zich ontwikkelende kind.  

7. Samen met andere instanties bieden we een brede ondersteuning en doorgaande lijn 

    voor de zich ontwikkelende kinderen. 

8. Tweejaarlijks inventariseren wij de medewerkers, ouder(-s), en 

leerlingentevredenheid. 

 

7.2 Sociale en fysieke veiligheid  

 

De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). 

Daartoe is allereerst vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt.  

Dit zijn:  

- Fysiek geweld  

- Intimidatie en/of bedreiging met fysiek en/of verbaal geweld  

- Intimidatie en/of bedreiging via internet, mobiele telefoon en social media  

- Pesten, treiteren en/of chantage (zie pestprotocol van DHS)  

- Seksueel misbruik  

- Seksuele intimidatie  

- Discriminatie of racisme  

- Vernieling  

- Diefstal  

- Heling  

- (Religieus) extremisme  

 

De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten in het 

schooladministratiesysteem ESIS. Een incident wordt geregistreerd als de leraar inschat 

dat het werkelijk een incident is, of na een officiële klacht. De IB-ers bespreken de 

uitslag van Viseon 2.0 met de leerkrachten. Zij worden altijd betrokken bij incidenten en 

volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Zij stellen, in overleg met 

de directie, op basis daarvan zo nodig verbeterpunten vast.  
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De methode ‘De Vreedzame school’ leert de kinderen hoe ze op een respectvolle manier 

met elkaar, met de leerkracht en met volwassenen om moeten gaan.  

Wij proberen incidenten zoveel mogelijk te voorkomen. Incidenten worden in eerste 

instantie afgehandeld door de leraar. We maken hierbij gebruik van de methode van gele 

en rode kaarten. In die gevallen worden directie en IB betrokken bij de afhandeling. Ook 

ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten. Tevens wordt in voorkomende 

gevallen de wijkagent of schoolmaatschappelijk werker betrokken bij de afhandeling van 

klachten.  

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids) en interne 

vertrouwenspersonen voor de leerlingen, ouders en medewerkers Doordat wij met het 

hele team de cursus hebben gevolgd zijn wij allemaal BHV'ers.  

Extern is er ook een klachtencommissie en zijn er twee vertrouwenspersonen. 

 

 

 

 

7.3 Meldcode  

 

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe 

een leerkracht en onderwijsondersteunend personeel moet omgaan met het signaleren 

en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.  

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat 

organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, 

gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdhulp en 

justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen 

 

Op de Klimop werken wij met deze meldcode. Wij hebben schoolmaatschappelijk werker 

en 2 IB-ers, zij zijn ervoor verantwoordelijk dat de meldcode bekend is bij alle 

personeelsleden. Regelmatig wordt deze code besproken in team- of bouw- 

vergaderingen. In de schoolgids wordt het werken met de meldcode ook aan de ouders 

uitgelegd.  

 

Op de Klimop zijn alle professionals verplicht om signalen serieus te nemen en te 

handelen volgens de meldcode. Gesprekken met ouders over eventuele vermoedens 

worden altijd met één van de genoemde functionarissen erbij gevoerd. Zij brengen altijd 

de directeur hiervan op de hoogte. De functionarissen kunnen bij Veilig Thuis om advies 

vragen. Indien het tot een melding bij Veilig Thuis komt zal deze worden gedaan door de 

directeur samen met de genoemde functionaris. De directeur is de melder.  

Contacten met Veilig Thuis gaan direct via de genoemde functionarissen en nooit via de 

leerkracht of onderwijsondersteunend personeel.  
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7.4 Social Media 

  

De school besteedt aandacht aan het gebruik van social media. Sociale media zoals de 

website, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden unieke 

mogelijkheden om te laten zien hoe trots we zijn op de school en onze stichting De 

Haagse Scholen. Hierbij houden wij rekening met de privacy van de leerlingen, ouders en 

leerkrachten.  

Sociale mediakanalen hanteren een leeftijdsgrens. Concreet betekent dat dat er geen 

enkel social mediakanaal beschikbaar is voor kinderen onder de 13 jaar. Bijvoorbeeld bij 

Twitter geldt 18 jaar en ouder. De Klimop heeft respect voor deze leeftijdsgrens en 

daarom richten wij onze berichtgeving op sociale media niet op kinderen maar op de 

ouders/verzorgers. Medewerkers van De Klimop zijn zich bewust van hun voorbeeldrol 

naar leerlingen. Het is medewerkers, volgens het beleid van onze stichting, niet 

toegestaan om met een privéaccount ‘vrienden’ te worden met leerlingen op sociale 

media.  

De medewerkers en de leerlingen zijn in beginsel tijdens de les niet actief op sociale 

media, tenzij het op een positieve wijze gebruikt kan worden om de bewustwording bij 

leerlingen te vergroten. In de Kanjertraining wordt namelijk in de bovenbouw ook 

aandacht besteed aan hoe om te gaan met social media, dit wordt 'mediawijsheid’ 

genoemd.  Ook wordt er in de bovenbouw elk jaar lesgegeven over social media door 

Centrum 16/22.  

 

7.5 AVG 

 

In onze school gaat een grote hoeveelheid gegevens en informatie om, intern en in 

relatie tot andere partijen buiten de school. Veel van deze gegevens en informatie is 

tegenwoordig terug te vinden in digitale vorm. Stichting De Haagse Scholen hecht grote 

waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Om deze reden is in 2015 gestart 

met een gestructureerd privacy beleid. De Klimop volgt dit beleid. Er is een meldpunt 

datalekken. 

 

7.6 Arbobeleid  

 

Er is binnen onze stichting een standaardprocedure die gevolgd moet worden bij 

ziekteverzuim.  

Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige, eventueel in overleg met de bedrijfsarts, 

een probleemanalyse op. De directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan 

van aanpak op. Tevens bestaat de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en de 

personeelsconsulent in het Sociaal Medisch Overleg van DHS.  

Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school. 

  

De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en via de vergunning de school 

brandveilig verklaard. Er is een ontruimingsplan. Jaarlijks zijn er 1 niet aangekondigde en 

2 aangekondigde ontruimingsoefeningen.   
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8. KWALITEITSZORG  

 

\ 

 

Kwaliteitszorg is het zorgen voor en bewaken van de onderwijskwaliteit op onze 

scholen. Het is het totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld 

zijn om op een permanente, systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het 

onderwijs en de organisatie te bepalen, te beheersen, te bewaken, te borgen en te 

verbeteren’. Dit komt concreet neer op het beantwoorden van de volgende vragen 

van de kwaliteitscyclus (PDCA).   

• Doen wij de goede dingen?   

• Doen wij de dingen goed?   

• Hoe weten wij dat?   

• Vinden anderen dat ook?   

• Wat doen wij met die kennis en informatie  

  

Hiertoe is een kwaliteitskader ontworpen; een set aan kwaliteitseisen dat antwoord 

geeft op de vraag wat wij, als De Haagse Scholen, onder onderwijskwaliteit 

verstaan. Om onze onderwijskwaliteit zichtbaar en meetbaar te maken en dit te 

borgen en te verbeteren, maken we vanuit het bestuur in ieder geval gebruik van 

een aantal procedures en instrumenten:  

• ESIS, leerlingvolgsysteem waar al onze scholen gebruik van maken.  

• BARDO, digitaal bekwaamheidsdossier voor alle medewerkers.  

• Cyclus van functioneren en beoordelen. Jaarlijks worden er gesprekken 

gevoerd met alle medewerkers. Hierbij wordt een driejaren cyclus gehanteerd 

van startgesprek, voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek.  

• Leerling-, ouder- en medewerkerstevredenheidspeilingen. Deze worden 

organisatie breed elke twee jaar uitgezet, waarbij de uitkomsten, indien 

nodig, een plek krijgen in de jaarplannen.  

• Interne auditsystematiek in ontwikkeling, waarbij onze scholen door een 

auditteam (bestaande uit een getrainde leerkracht, IB-er en directeur) een 

keer per drie jaar bezocht worden. En de rapportage mede input geeft voor de 

jaarlijkse schoolbezoeken door de bovenschoolse directeuren en de 

jaarplannen van de scholen.  

• Interne kwaliteitsmonitor, waar de managementinformatie te vinden is die een 

signaalfunctie heeft ten aanzien van de onderwijskwaliteit. Deze monitor 

wordt gebruikt bij de audits en de gesprekken en schoolbezoeken van de 

bovenschoolse directeuren.  

• Cyclus van gesprekken en schoolbezoeken van de bovenschoolse directeuren – 

directeuren. Naast de cyclus van functioneren en beoordelen, vinden er ook 

ontwikkelingsgerichte gesprekken plaats op de scholen.  

• Monitoring Veiligheidsplannen (notitie veiligheid en DHS)  

• Strategisch personeelsbeleid, geeft een kader aan de hand van de volgende 

HR-bouwstenen: strategische personeelsplanning, beoordeling en 

gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk, functiebouwwerk, 

arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en werving & 

selectie.  
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 8.1 Meervoudige publieke verantwoording 

De verantwoording aan de wettelijke instanties wordt in eerste plaats afgelegd door het 

bestuur, wij verantwoorden ons dus niet direct aan de wettelijke instanties, maar leggen 

verantwoording af via het bestuur van "De Haagse Scholen" (DHS). Ouders en 

belangstellende geven we relevante informatie PO-vensters en de scholenwijzer van Den 

Haag. 

Ook de schoolgids is een belangrijk medium om belangstellende en ouders op de hoogte 

stellen van zaken die van belang zijn. Vanzelfsprekend informeren we de MR. Daarnaast 

voeren we gesprekken met onze boven schoolse directeur (managementrapportage). 

Centraal in onze rapportages staan de opbrengsten van de school (in de meestbrede 

zin): 

 Eind opbrengsten 

 Tussen opbrengsten 

 Sociale opbrengsten 

 Evaluaties 

 Realisatie verbeterdoelen 

 

Een goed contact tussen ouders/verzorgers en school vinden wij als school heel 

belangrijk. 

Wij informeren hen over alle belangrijke gebeurtenissen op school. Dit gebeurt op 

verschillende manieren. We geven mondeling en schriftelijk informatie.  

 

Twee wekelijks op vrijdag ontvangen ouders/verzorgers een digitale nieuwsbrief. Hierin 

vinden zij belangrijke actuele informatie. In september organiseert de school een 

gesprek tussen ouders/verzorgers en leerkracht waarin op een informele manier 

gesproken en kennisgemaakt wordt over het kind. Ons doel daarbij is een goede 

samenwerking tussen school en ouders/verzorgers. Ook voeren de leerkrachten 

kindergesprekken. Verder worden in november, februari en juli (op aanvraag) de 

vorderingen van de kinderen door de intern begeleider (IB’er) besproken met de 

leerkracht(en). In februari en juli krijgen ouders/verzorgers een rapport over de 

vorderingen van hun kind. 

De school organiseert daarnaast onder andere een contactavond over de cito-eindtoets 

van groep 8 en het vervolgonderwijs.  

Onze leerlingen gaan we vanaf schooljaar 2019-2020 informeren via de leerlingenraad. 

Eind groep 7 ontvangen de leerlingen een vooradvies m.b.t. het vervolgonderwijs. Begin 

groep 8 wordt er een voorlopig advies gegeven en in januari/februari een definitief 

advies.  

 

8.2 Wet- en regelgeving 

Onze school heeft kennisgenomen van de eisen van Het Ministerie van Onderwijs en deze 

worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en 

regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen: 

1. De schoolgids leveren wij jaarlijks tijdig aan bij de inspectie. 

2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt. 

3. Het meerjarig schoolplan is voor 4 jaar en leveren wij tijdig aan bij de inspectie.  

4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt. 

5. Wij plannen voldoende onderwijstijd. 

6. Wij plannen niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de 

    leerlingen van groep 3 t/m 8. 
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8.3 Kwaliteitszorg algemeen 

Onze school streeft kwaliteit na en we willen ervoor zorgen dat de kwaliteit op peil blijft: 

We beoordelen de ambities systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen 

gaan wij onze kwaliteit verbeteren en borgen. De cyclus wordt beschreven en bewaakt 

d.m.v. door ons te ontwikkelen kwaliteitshandboek. Dit kwaliteitshandboek wordt 

aangepast aan de ontwikkelingen van de laatste tijd en de doelen die wij ons nu stellen 

kwaliteitshandboek (doelstelling 2019-2023).  Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg 

gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze 

medewerkers competenties ontwikkelen, middels nascholing, training of coaching, die 

gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. 

Daardoor gaan we borgen dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze 

medewerkers parallel verloopt. 

 
Onze ambities zijn: 

1. Wij hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingenpopulatie 

2. Wij hebben ambities bij diverse beleidsterreinen geformuleerd in een schoolplan die 

    wij jaarlijks middels een jaarplan actief oppakken. 

3. Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd in teamoverleg en bijgesteld door de directie. 

4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door leerlingen, ouders en 

    medewerkers. 

5. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan 

     , kwaliteitshandboek, jaarplan en jaarverslag). 

6. Wij evalueren stelselmatig, ten minste een keer per jaar tijdens een teamvergadering, 

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, MR en ouders). 

9. Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen en toetsen deze 

    via de sociale veiligheid vragenlijst. 

10. Wij werken handelingsgericht door in de klas te signaleren wat de onderwijsbehoeftes 

      zijn van de individuele leerlingen en ons onderwijs daarop aan te passen.  

11.Wij evalueren de leerling resultaten, waaronder CITO resultaten, jaarlijks in mei en 

     gebruiken die inzichten voor het (her)formuleren van de ambities van goed onderwijs. 

 

8.4 ESIS, leerlingvolgsysteem 

Esis wordt op De Klimop niet alleen voor de leerlingenadministratie gebruikt maar voor 

meerdere doeleinden. 

We registeren de absenten, de CITO-opbrengsten zijn gekoppeld, verslagen van 

gesprekken, leerling besprekingen, OPP’s (Ontwikkeling perspectief plannen), etc.  

De in Esis gearchiveerde (onderzoeks-) verslagen en het werken met dit systeem zijn 

gebonden aan AVG. Alles is vertrouwelijk en ouders kunnen de gegevens van hun kind 

inzien na afspraak. 

 

8.5 Interne auditsystematiek. 

Dit is in ontwikkeling binnen de stichting De Haagse Scholen en De Klimop neemt deel 

aan de verdiepende pilot. 

Onze school wordt door een auditteam bezocht op 23-04-2020.  

Deze audit staat dus in 2020gepland en de rapportage zal mede input geven voor de 

jaarlijkse schoolbezoeken door de boven schoolse directeur en de jaarplannen van de 

school. 

 

8.6 Gesprekkencyclus voor alle medewerkers 

Wij hanteren een cyclus van functioneren en beoordelen middels een digitaal 

bekwaamheidsdossier. Jaarlijks worden er gesprekken gevoerd met alle medewerkers. 

Hierbij wordt een drie jaren cyclus gehanteerd van startgesprek, voortgangsgesprek en 

beoordelingsgesprek.  
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8.7 Strategisch personeelsbeleid 

Hiervoor vindt jaarlijks een gesprek plaats tussen de directeur van De Klimop en de 

personeelsadviseur van DHS verbonden aan de school. 

Tijdens dit gesprek wordt gesproken over onderwerpen op het gebied van HRM (Human 

Resource Management) en IPB (Integraal personeel Beleid). Voorafgaand aan het 

gesprek vult de directeur de Quick Reference Card in. De Quick Reference Card (QRC) is 

een instrument dat snel op teamniveau het inzicht van het kwaliteitsniveau aangeeft.  

Er wordt in dit gesprek ook geschetst wat de school nodig heeft aan expertise, scholing 

e.d. 

 

8.8 Gesprekkencyclus op directieniveau 

Cyclus van gesprekken met de directeur van De Klimop en schoolbezoeken van de boven 

schoolse directeur. Dit zijn gesprekken op het gebied van functioneren en beoordelen 

maar ook ontwikkelingsgericht. 
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9.PERSONEELSBELEID  

  

Vanuit onze missie “wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen” 

streven wij naar een cultuur waarin ruimte is voor professionele ontwikkeling en 

waarin kennisdeling vanzelfsprekend is in een inspirerende leer- en 

werkomgeving voor alle medewerkers. Het strategisch HRM beleid zal hiervoor 

een kader schetsen aan de hand van de volgende HR-bouwstenen: strategische 

personeelsplanning, beoordeling en gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk, 

functiebouwwerk, arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en 

werving & selectie.  

  

Bevoegdheid   
Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden door goede medewerkers binnen te 

houden en te halen. Het uitgangspunt binnen de Haagse Scholen is dat alle 

leerkrachten bevoegd zijn. Het lerarentekort is hierbij een enorme uitdaging. 

Desondanks stellen wij ook aan nieuwe leerkrachten de eis dat zij over een 

onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs beschikken of, indien zij als 

zij-instromer zijn aangesteld, binnen twee jaar na aanstelling deze bevoegdheid 

behalen.   

  

Professionalisering  
Binnen onze organisatie is het onderhouden en versterken van de bekwaamheid 

door professionele ontwikkeling van de medewerkers van groot belang. 

Activiteiten die de professionele ontwikkeling ondersteunen zijn opleiding, 

(persoonlijke) ontwikkeling en kennisdeling in gezamenlijkheid binnen de school, 

tussen de scholen en op bestuursniveau. Leren vindt veelal met elkaar en binnen 

de school plaats bijvoorbeeld in de vorm van teamleren, collegiale consultatie en 

lesson study.  

Individuele opleidingswensen passend bij de realisatie van de 

organisatiedoelstellingen worden waar mogelijk gefaciliteerd.   

  

 

Evenredige vertegenwoordiging vrouwen  
Daar Stichting De Haagse Scholen niet te maken heeft met een 

ondervertegenwoordiging van vrouwen in de directie functies, is beleid hierop dan 

ook niet noodzakelijk.  
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9.1 Het personeelsbeleid van de school  

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(s) 

van de school en aan de vastgestelde competenties.  

De competenties vinden we terug in gespreksdocumenten die gehanteerd worden 

tijdens de gesprekkencyclus; start-, voortgang- en beoordelingsgesprek. In het 

instrument 'Bardo' worden deze documenten opgeslagen in het 

bekwaamheidsdossier van iedere medewerker.  

9.2 De organisatorische doelen van de school  

Hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uit ziet en wat wenselijk 

is op een termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het 

gewenste personeelsbestand te bereiken is afhankelijk van het financiële 

perspectief. De ontwikkeling van het leerlingaantal brengt de school ertoe keuzes te 

maken m.b.t. personele inzet en de inrichting van het onderwijs.  

 

Door het onderwijs op een andere wijze in te richten, aansluitend op snel 

veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en de behoefte van onze 

nieuwkomergroep willen wij een groei van ons leerlingaantal bewerkstelligen. 

Tevens is er een nauwe samenwerking met gemeente en partners om de school 

zichtbaarder te maken. Een aanpassing van de toegang naar de school en 

vernieuwing van de sportvelden en schoolplein moeten bijdragen tot toename van 

het aantal leerlingen. 

  

9.3 De schoolleiding  

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en 2 IB-ers. 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 vooral het onderwijskundig leiderschap van belang. De directie wil 

adaptief leidinggeven, dat betekent dat ze, daar waar nodig en noodzakelijk, 

rekening houdt met verschillen tussen leraren. Onze ambities zijn:  

1. De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes  

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

3. De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze  

4. De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate  

5. De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden  

6. De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen  

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

8. De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat 
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9.4 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:  

1. De leraren handelen in overeenstemming met de missie en de visie van de school  

2. De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar  

3. De leraren kunnen en willen met anderen samenwerken  

4. De leraren bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten  

5. De leraren voeren genomen besluiten loyaal uit  

6. De leraren zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken  

7. De leraren zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen  

9.5 Professionele cultuur  

De schoolleiding en het team streven 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.  

IB-ers leggen klassenbezoeken af en dezelfde dag worden er nagesprekken gevoerd. 

Vanaf schooljaar 2019/2020 gaan wij collegiale consultatie inzetten als middel om 

ons pedagogisch en didactisch handelen naar een hoger niveau te tillen. 

Leerkrachten gaan lesobservaties bij elkaar houden en met elkaar in gesprek om 

lessen sterker te maken, zowel gekoppeld aan de persoonlijke leerwensen als de 

ambities beschreven in het schoolplan. 

Dit om leraren van elkaar te laten leren. Als kernwoorden van een professionele 

cultuur onderschrijven wij: verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen geven, 

aanspreekbaarheid en respect.  

 

9.6 Professionele ontwikkeling 

Bij professionele ontwikkeling gaat het om het onderhouden en (verder) ontwikkelen van 

de eigen vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische bekwaamheden in relatie tot 

de thema's /ambities van de school. Het gaat hierbij zowel om gezamenlijke als om 

individuele scholing.  

Op De Klimop geven wij als volgt invulling aan de professionele ontwikkeling: 

Uitgangspunt is dat wij professionals zijn die open staan voor vernieuwingen en een 

voorbeeldrol voor onze kinderen vervullen. Als team blijven wij ons regelmatig 

teambreed en individueel scholen, onder andere op het gebied van onderwijsdidactiek. 

Ook leren we als team met en van elkaar door bijvoorbeeld collegiale consultatie en het 

geven van feedback. 

Startende leerkrachten hebben gedurende drie jaar recht op coaching van één van de 

boven schoolse coaches van DHS. De interne coach begeleidt de Pabo- en Mondriaan 

stagiaires.  

De IB-ers/bouwcoördinatoren ondersteunen alle leerkrachten. Er bestaat de mogelijkheid 

tot het inzetten van SVIB (School Video Interactie Begeleiding) voor alle leerkrachten. 
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Sinds het schooljaar 2018-2019 zijn er twee leerkrachten die een Post HBO en pre 

Masteropleiding volgen. Tevens worden er jaarlijks een aantal schoolbrede studiedagen 

ingepland. 

Doelstelling 1: Vanaf het schooljaar 2019-2020 starten we met collegiale consultatie. 

Tijdens de gymlesuren worden leraren ingedeeld om bij een collega in de klas een 

observatie te doen. Na schooltijd deelt de leerkracht die de observatie heeft gedaan de 

bevindingen met zijn collega. D.m.v. deze observaties willen we bereiken dat de collega’s 

van elkaar leren, open staan voor elkaars feedback en hierdoor onze kwaliteit van het 

onderwijs verder verhogen. 

Doelstelling 2: Vanaf het schooljaar 2019-2020 starten we met de verdere ontwikkeling 

van het NT 2 onderwijs binnen het team. Hiervoor zal o.a. externe expertise 

binnengehaald worden. Deze ontwikkeling wordt ingezet om het team nog beter te 

scholen ten einde tegemoet te kunnen komen aan de specifieke onderwijsbehoefte van 

de NT2 leerling. 

Doelstelling 3: In het schooljaar 2019-2020 zullen de kwaliteiten van teamleden 

ingezet worden om het niveau binnen de school en het team te verhogen. Hiervoor zijn 

we in het tweede gedeelte van het schooljaar 2018-2019 gestart met individuele 

gesprekken om de kwaliteiten binnen het team in kaart te brengen Collega’s gaan elkaar 

ondersteunen en coachen. Tevens zal er een kwaliteitshandboek gemaakt worden waarin 

alle schoolafspraken staan zodat er meer van uit een gedachte gewerkt gaat worden. Dit 

zal bevorderlijk werken voor nieuwe collega’s. 

 

9.7. Beleid met betrekking tot stagiaires  

Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten vinden wij het belangrijk een bijdrage te 

leveren aan de ontwikkeling van aankomende leerkrachten, daarom bieden wij 

stagiaires van de Pabo van de Haagse Hogeschool de gelegenheid om ervaring op te 

doen. Jaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd welke leerkracht een 

stagiaire of LIO-er in de klas wil begeleiden. Het aantal plaatsingsmogelijkheden 

wordt doorgegeven aan de Pabo. Stagiaires die bij ons solliciteren worden 

uitgenodigd voor een gesprek met een lid van de directie. Als na het gesprek alle 

partijen positief zijn, worden nadere afspraken gemaakt.  Wij willen een 

opleidingsschool worden. 

 Daarnaast bieden wij stageplaatsen aan mbo-studenten van ROC Mondriaan.  

9.8 Werving en selectie  

In geval van een vacature maken wij in eerste instantie gebruik van de werving- en 

selectie site van DHS voor het vinden van een geschikte kandidaat. Mocht dit niet 

lukken dan gaan we in overleg met de boven schoolse directeur buiten de 

organisatie werven. Van tevoren stellen wij een profielschets op, waarin wij 

beschrijven welke competenties voor de betrekking nodig zijn rekening houdend o.a. 

met de populatie, omgeving, missie en visie en speerpunten van het schoolplan.  

Bij het houden van een sollicitatiegesprek moet duidelijk worden of de kandidaat 

deze competenties bezit.  

9.9 Introductie en begeleiding  

Nieuwe leraren krijgen een maatje binnen de school, een meer ervaren collega die 

de nieuwe leraar helpt om te integreren binnen de school. Elke startende leraar 

heeft de eerste drie jaar recht op een coachingstraject. Zij kunnen de keuze maken 
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voor een interne of een boven schoolse coach. De plaatsing in een groep is 

afhankelijk van ervaring en competenties (zie hiervoor ook het Begeleidingsplan 

nieuwe leraren DHS). 

9.10 Taakbeleid  

Op onze school hanteren wij het normjaartaakinstrument van Cupella.  

Alle leerkrachten krijgen elk schooljaar taken toebedeeld in kader van de 

werkverdeling. De taken zijn onderverdeeld in lesgevende taken, voor- en nazorg 

taken, groepstaken en duurzame inzetbaarheid uren (zie voor de uitwerking de 

normjaartaak). Elk jaar wordt er bekeken of de taken voor het beheer van de 

school, werkgroepen en sport- en spelactiviteiten goed verdeeld zijn over de 

verschillende leerkrachten. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de wensen 

en sterke kanten van de personeelsleden. Tevens worden er jaarlijks afspraken 

gemaakt over bevordering duurzame inzetbaarheid en de inzet m.b.t. ambities van 

het schoolplan.  

9.11 Het Bardo bekwaamheidsdossier  

Alle werknemers beschikken over een digitaal bekwaamheidsdossier. Deze dossiers 

worden beheerd door de leraren zelf. Het dossier is opgeslagen in het digitale 

instrument 'Bardo'. De directie zorgt ervoor dat het bekwaamheidsdossier een 

levend document is door er veelvuldig mee te laten werken, door het te gebruiken 

bij het personeelsbeleid. In dit dossier bevinden zich minimaal  

• Afschriften van diploma’s en certificaten 

• de nulmeting 

• De persoonlijke ontwikkelafspraken 

• De gespreksverslagen van voortgangsgesprekken (VG)  

• De gespreksverslagen van Beoordelingsgesprekken (BG) 

 

9.11.1 Bardo gesprekkencyclus  

Via het instrument 'Bardo' worden de jaarlijkse gesprekken tussen de directie en alle 

medewerkers uitgezet en in het persoonlijk bekwaamheidsdossier opgeslagen.  

Voorafgaande aan een gesprek spreekt de directie een klassenbezoek af met de 

betrokken medewerker.  

De gesprekkencyclus bestaat uit een;  

- startgesprek, met daaraan gekoppeld een nulmeting. In dit startgesprek worden 

afspraken gemaakt en vastgelegd over de ontwikkeling van competenties die 

aandacht verdienen of een plan voor uitbreiding van persoonlijke competenties in 

relatie tot de school verbeterdoelen.  

- voortgangsgesprek, waarin de afspraken en de activiteiten, die in het startgesprek 

zijn vastgelegd worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld of aangevuld. Verder 

komen werkdruk, scholing, taakbeleid en evt. mobiliteit aan de orde.  

- beoordelingsgesprek, waarin de directie een eigen bevinding m.b.t. competenties 

en gedrag, - houding ten opzichte van leerlingen, collegae en ouders met de 

medewerker deelt.  
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9.11.2 Deskundigheidsbevordering - Professionalisering  

Scholing komt aan de orde bij de 'Bardo' gesprekken. Als voorbereiding voor het 

startgesprek wordt in beeld gebracht wat een medewerker voldoende beheerst en 

welke competenties aandacht verdienen (nulmeting). Medewerkers kunnen voor 

scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de ambities van de school, de 

verbeterdoelen, de competentie set en/of persoonlijke scholingswensen) en 

daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing in de vorm van 

studiedagen. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visies 

en de ambities van de school. 

9.12 Verzuimbeleid  

Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur. Deze regelt de vervanging. De 

werknemer meldt zich ook beter bij de directeur. Bij langduriger verzuim wordt de 

werknemer opgeroepen bij de Arboarts. Bij kort veelvuldig verzuim wordt een 

verzuimgesprek gehouden door de directeur. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim 

wordt de Arboarts ingeschakeld, in overleg met de personeelsconsulent. Langdurig 

verzuim wordt afgehandeld conform de Wet Poortwachter. De re-integratie voor wat 

betreft het functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de 

directeur. Bij ziekte wordt, naast de informele contacten door de collegae, formeel 

door de directeur contact onderhouden met de betrokkene. Indien de zieke 

werknemer daar prijs op stelt worden er huisbezoeken afgelegd. Regelmatig (eens 

per 6 weken) wordt een kaart of bloemetje gestuurd namens het team.  

9.13 Mobiliteitsbeleid  

Het mobiliteitsbeleid is opgesteld door het bovenschools management (zie bijlage). 

Aan het eind van ieder schooljaar (april) wordt geïnventariseerd of er belangstelling 

is voor vrijwillige mobiliteit. Daarnaast wordt in het directieberaad omgezien naar 

verplichte mobiliteit.  

 

9.14 Teambuilding 

We onderscheiden in het kader van teambuilding naast de formele 

communicatiemomenten ook de meer informele communicatiemomenten. De school 

organiseert jaarlijks een gezellig samenzijn met de kerst en een afsluiting aan het 

eind van het schooljaar. Daarnaast is er een teamuitje aan het eind van het jaar en 

worden jubilea gevierd. 

Belangrijk voor teambuilding is het samen starten van de dag d.m.v. een briefing in 

de personeelsruimte die start om 08.15 uur en eindigt om 08.25 uur. Ook het 

gezamenlijke pauzemoment tussen de middag is een meerwaarde. 

  

Op onze school organiseren we ook diverse bouw- en teamvergaderingen waarin we 

met elkaar overleggen over thema’s die inhoudelijk en/of organisatorisch van belang 

zijn voor de school en het team. 

Dit en de gezamenlijke momenten van nascholing versterken de eenheid in het 

team.  
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10. PARTNERS VAN DE SCHOOL  

   

Organisatie Functie/deskundigheid Inzet en zichtbaarheid 

HCO Diverse deskundigen Worden ingehuurd voor het doen 

van individueel onderzoek bij 

leerlingen, inzet 

deskundigheidsbevordering team. 

SMW+ Schoolmaatschappelijk werk De smw’er is ongeveer 4 uur per 

week beschikbaar voor de school. 

De smw’er is elke week een ochtend 

op school aanwezig.  

SPPOH Adviseur passend onderwijs Op afroep 

Jeugdformaat. Ondersteunen van het gezin, 

de leerling en school 

Op afroep 

MR  Via de Medezeggenschapsraad 

praten ouders en personeel mee 

over het schoolbeleid.  

2Samen Buitenschoolse Opvang Samenwerking met als doel het 

binnenhalen van de leerlingen van 

2Samen binnen onze school. 

Cultuurschakel Gemeente Den Haag  

BOVO Organisatie PO->VO  

DHS Bestuurskantoor Zij werken ter ondersteuning van 

onze school. 

JongLeren 

 

Peuterleerplek Kinderen 2.5 tot 4 jaar, 

voorbereiding op kleuterklas 

VVE Thuis Voor- en Vroegschoolse 

Educatie 

Hulp aan ouders met activiteiten die 

goed zijn voor ontwikkeling kind 

Jeugdwerk Den 

Haag 

Oudereducatie Lessen ‘Nederlands als tweede 

taal’(NT2) aan ouders. Op 

maandagmiddag en vrijdagochtend. 

De lessen worden gratis door een 

vakdocent NT2 gegeven 

Hondiusoverleg buurtbewoners, welzijn, 

jeugdwerk gemeente Den 

Haag, Richard Krajicek 

Foundation en de wijkagent. 

onderwerpen bespreken, die met de 

directe omgeving te maken hebben 

Bibliotheek openbare bibliotheek 

Segbroek 

Lenen boeken en educatieve 

programma’s 

Ouders Opgeleid tot toezichthouders 

overblijf  

Toezicht houden tijdens eten in de 

pauze en tijdens het buitenspelen 

tussen de middag.  

Street Sports Verlengde schooldag 

activiteiten 

Organiseren en uitvoeren van de 

VSD activiteiten in samenwerking 

met de vakleerkracht gymnastiek. 
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11. LANGE TERMIJN ONTWIKKELINGEN - MEERJARENPLAN  

 

11.1 Onze doelen voor de komende 4 jaar: 

Om onze doelen voor de middellange termijn te concretiseren hebben we na een aantal 

inputsessies in samenwerking met het team en het HCO-doelen opgesteld die we in de 

komende vier jaren willen behalen: 

In de onderstaande tabel is samengevat welke speerpunten wij hebben benoemd vanuit 

onze missie en visie om nog beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van onze 

leerlingen. Tevens is in de tabel terug te vinden in welk schooljaar de benoemde 

speerpunten terug te vinden zijn in de jaarplannen waarmee we de prioritering 

aangeven. Wij hebben bewust niet te veel speerpunten tegelijk benoemd aangezien wij een klein 

team zijn en een aantal leerkrachten nog opleidingen volgen. Te veel speerpunten zou dan een te 

grote druk op de overige leerkrachten leggen en de kans van slagen beperken. Wij kiezen voor 

kwaliteit i.p.v. kwantiteit.  

De speerpunten worden allemaal beschreven vanuit de invloed die deze hebben op de driehoek 

onderwijskundige verandering- personeelsbeleid- kwaliteitsverbetering. 

  

Speerpunten  Schooljaar 

(jaarplan)  

Oriëntatie Implementatie Borgen 

NT2  onderwijs en opleiding 2020 2019 2020 2021 

Leerlingenraad 2020 2019 2020 2020 

Collegiale consultatie 2019 2020 2020 2020 

Rekendidactiek en methode 2020 2020 2021 2022 

Rooster en criteria flitsbezoeken 2019 2020 2020 2020 

Inzichtelijk maken 

kwaliteiten/talenten 

2019 2020 2020 2021 

Pedagogisch handelen o.a.  

gedrag (signaleren, onderzoeken wat 

er achter zit en op inspelen) 

2019 2020 2021 2021 

Risico Inventarisatie en Evaluatie 

(RI&E) 

2020 2020 2021 2022 

Samenwerking Hondiusplein 2020    
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11.2 NT2 onderwijs en nieuwkomersgroep: 

Onze populatie bestaat uit kinderen die Nederlands als tweede taal hebben. Ook is er een 

grote groep die de Nederlandse taal volledig niet beheerst. Om deze leerlingen kwalitatief 

nog beter onderwijs te bieden en zijn wij als De Klimop ons aan het oriënteren op de 

beste manier van lesgeven voor onze populatie. Het verbeteren van de NT2 

vaardigheden en kwaliteiten binnen het team speelt daarbij een grote rol.  

Tijdens de oriëntatiefase onderzoeken we welke methodes er zijn en wat het beste bij 

ons als De Klimop en onze leerlingen past. Hierover zijn wij in gesprek met diverse 

partijen met als doel een NT2 opleiding voor het volledige team die bij het team past en 

helpt het onderwijs voor onze leerlingen te verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd dat 

leerlingen door de toename van kennis en vaardigheden binnen het team sneller en beter 

de Nederlandse taal gaan beheersen. Deze onderwijskundige aanpassing heeft dus direct 

gevolg voor kwaliteit en professionalisering van het team en zal leiden tot betere 

resultaten van onze leerlingen. 

Tevens zal de huidige werkwijze met betrekking tot de nieuwkomersgroep veranderen. 

Leerlingen gaan vanaf het schooljaar 2019-2020 in stromen in de stamgroep van hieruit 

gaan ze elke dag een dagdeel naar de nieuwkomersgroep. Er zullen 2 groepen gevormd 

worden die gebaseerd zijn op het niveau van beheersen van de taal. Door deze 

werkwijze zorgen we ervoor dat het onderwijs in deze groep meer gestructureerd is en 

ervoor zal zorgen dat de leerling resultaten zullen toenemen. Voor het goed uitvoeren 

van dit volledige traject staat minimaal 2 jaar. 

De kwaliteit wordt geborgd doordat we tijdens de teambijeenkomsten bekijken in 

hoeverre de doelen zijn behaald, waar we tegen aan lopen en wat er nog nodig is. Op 

deze wijze houden we de zaag scherp en streven naar de verbetering van het NT2 

onderwijs.   

11.3 Leerlingenraad: 

Om de leerlingen meer te laten mee denken over het onderwijs en de ontwikkeling van 

de school zal er komend schooljaar een leerlingenraad geformeerd worden. 

 

Leerlingen gaan hier niet voor solliciteren, maar kinderen vanaf groep 4 gaan zich 

verkiesbaar stellen. 

Vervolgens gaan ze zichzelf promoten door middel van korte presentaties/ posters etc. 

om andere leerlingen te overtuigen (Waarom moeten ze voor hem/haar kiezen?) 

Uiteindelijk wordt er in elke groep een stemronde gehouden, waarbij 2 leerlingen worden 

gekozen om de groep te vertegenwoordigen in de leerlingenraad. In elke klas wordt dan 

een Stembus geplaatst. 

 

Leerlingenraad wordt door 2 leerkrachten begeleid. Deze zijn ook bij de vergaderingen 

aanwezig maar de leerlingen zorgen zelf voor een voorzitter en een notulist. Deze komen 

uit groep 7 en 8 en hoeven geen vaste leerlingen te zijn. Er zullen jaarlijks 6 

vergadermomenten zijn. De vergaderingen zullen plaatsvinden in de docentenkamer. Van 

tevoren agenda met gesprekspunten opstellen. 

 

Groepen worden op de hoogte gesteld van wat er in de leerlingenraad besproken is 

d.m.v. een nieuwsbrief/ bulletin en terugkoppeling van de vertegenwoordigers in de klas. 

Notulen wordt naar MT gestuurd die deze dan op de MT-agenda zet en bespreekt. Bij 

eventuele vragen wordt een vertegenwoordiger van de leerlingenraad in het MT 

uitgenodigd. 
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Na een jaar gaan de leerlingen automatisch uit de leerlingenraad en het volgende 

schooljaar worden nieuwe verkiezingen houden. Tevens komt er een brievenbus voor 

ideeën/wensen v.d. leerlingen. 

 

Aan het einde van schooljaar 2019/2020 evalueren we samen met de leerlingen uit de 

raad hun manier van werken en leren. Deze punten kunnen meegenomen worden naar 

het volgende schooljaar. 

 

Wij willen hiermee de betrokkenheid van de leerlingen binnen de school vergroten en de 

kwaliteit binnen de school verbeteren door ook rekening te houden met de wensen van 

de leerlingen. Tevens leren de kinderen dan een aantal vaardigheden die zij later in hun 

maatschappelijke carrière uitstekend kunnen gebruiken. 

 

Collegiale consultatie:  

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal er op De Klimop gestart worden met collegiale 

consultatie. Docenten zullen bij elkaar in de klas aanwezig zijn en elkaar feedback gaan 

geven op wat men bij elkaar ziet. De bedoeling is dat we op deze manier van elkaar gaan 

leren en dat er meer overeenstemming komt in de manier van les geven zonder dat een 

docent zijn of haar eigen identiteit verliest. 

Wij hechten er veel waarde aan dat docenten met elkaar werken aan een professionele 

cultuur waarbij ze zichzelf blijven en zich veilig voelen. Wel is het van belang dat we als 

team meer een eenheid op het gebied van onderwijs vormen. Het afgelopen jaar is er 

een nieuw team ontstaan door het samen gaan van de 2 locaties. 

De intercollegiale lesbezoeken zijn ontwikkelingsgericht. De eigen leervragen van de 

leraren zijn o.a. het uitgangspunt. Of dat nu van de ‘aanbieder’ is of van de ‘vrager’, dat 

maakt niets uit. De basis van de collegiale consultatie zal vertrouwen en veilig zijn 

vertrouwen in elkaar en de veilige omgeving dat het geen afrekenmoment is maar een 

leermoment. 

Vanuit het MT zal er een rooster gemaakt worden welke leraar bij zijn/haar collega gaat 

kijken. De bezoeken zullen plaatsvinden tijdens de gym uren. Het geven van feedback 

zal op dezelfde dag plaatsvinden als de consulatie nadat de lesdag is beëindigd. De leraar 

die de consulatie doet zal ook schriftelijk een overdacht doen aan de betreffende leraar. 

Twee keer per jaar (januari en mei) staat de collegiale consultatie als agendapunt op de 

teambijeenkomst. Leerkrachten geven kort aan hoe zij de collegiale consultatie ervaren 

en wat zij hiervan hebben geleerd 

Criteria en rooster flitsbezoeken 

In het kader van professionalisering willen buiten de collegiale consultatie ook de flitsbezoeken die 

door het MT gedaan worden in de klassen volgens een vast schema uitvoeren. Ook moeten de 

criteria voor deze bezoeken opnieuw bekeken en vast gesteld worden. In schooljaar 2019 -2020 zal 

het MT zich binnen een aantal scholen met een gelijkwaardige populatie van leerlingen oriënteren 

op de criteria die gehanteerd gaan worden om flitsbezoeken op de juiste manier uit te voeren zodat 

het bijdraagt aan professionalisering van het team. De doelstelling is ook om via de bezoeken de 

kwaliteit van ons onderwijs te verhogen en te zorgen dat ons onderwijs in de verschillende groepen 

beter op elkaar gaat aansluiten. Vanaf schooljaar 2020/2021 willen wij de flitsbezoeken, waar 

mogelijk, ook koppelen aan onze ambities – waaronder het NT2 en rekenonderwijs. 
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Na elke flitsbezoeken ronden gaan we als MT met elkaar in gesprek om de werkwijze te evalueren en 

aan te scherpen, o.a. gericht op de criteria, ter voorbereiding op een volgende ronde.  

 

Rekendidactiek en methode 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal de huidige rekenmethode vervangen moeten worden. Tevens zal 

de huidige manier van rekenles onder de loep genomen worden. Dit omdat wij constateren dat veel 

kinderen op de Klimopschool de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen en hierdoor 

onvoldoende begrijpen wat er van hun gevraagd wordt. Context rekenen is voor deze leerlingen nog 

vaak een stap te ver. 

In schooljaar 2019-2020 zal er een werkgroep gevormd worden die zich gaat oriënteren op welke 

methode het beste aansluit bij onze doelgroep. Tevens zal er in dit jaar een besluit genomen worden 

en de methode worden aangeschaft. In schooljaar 2020-2021 zal de methode dan worden ingevoerd 

en eind van dat schooljaar zal er een evaluatie plaatsvinden van de bevindingen. Ook in de daar op 

volgende jaren houden we de vinger aan de pols m.b.t. de ervaringen met de methode, door hierbij 

stil te staan tijdens de laatste bouwbijeenkomst van het jaar. 

De nieuwe rekenmethode moet ervoor gaan zorgen dat de leerling resultaten op het vakgebied 

rekenen zullen verbeteren. Tevens zal de te kiezen methode het personeel moet helpen om de 

leerstof duidelijker en sneller te kunnen overdragen op onze leerlingen. 

In kaart brengen kwaliteiten en talenten 

In 2018-2019 is De Klimop van 2 locaties naar 1 locatie gegaan dit heeft enorme gevolgen voor de 

school en het team gehad. Er zijn veel mutaties binnen het team geweest en in eerste fase was er 

een interim directie die in januari 2019 is vervangen door een vaste directeur. Het team is wel erg 

enthousiast maar is nog zoekende naar elkaars kwaliteiten en talenten.  

Hierdoor is besloten dat in het komende schooljaar er individuele gesprekken door de directeur en 

MT gevoerd gaan worden met de teamleden om de kwaliteiten en talenten van ieder in het team in 

kaart te brengen. 

Het doel is deze kwaliteiten en talenten zo optimaal mogelijk in te zetten waardoor de kwaliteit in 

het geboden onderwijs toe zal nemen. Tevens wordt het team dan benut op zijn kwaliteiten en 

talenten wat tot een betere werk/taalverdeling zal leiden en kan bijdragen aan werkdruk verlaging 

en toename in werkplezier.  

Pedagogisch handelen  

De komende jaren willen we blijvend investeren in de pedagogische visie van de 

Vreedzame school. We bieden de lessenserie structureel aan, werken met een algemene 

schoolregel die zes weken centraal staat en leiden jaarlijks mediatoren op om te 

bemiddelen bij kleine conflicten. Wij zien onze school als een oefenplaats voor sociale 

competentie en actief burgerschap. In ons pedagogisch handelen stralen we vertrouwen 

uit naar onze leerlingen. Vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, 

probleemoplossend vermogen en eigenaarschap gaan wij in het leerproces meer centraal 

stellen. Wij zijn ons bewust dat we onze leerlingen moeten opleiden voor een kennis- en 

netwerksamenleving waarin andere competenties vereist worden. 

Concreet gaan wij leerlingen uitdagen om: 

- Hun eigen werk te plannen met weektaken 
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- Te leren omgaan met uitgestelde aandacht door het toepassen van de zelfstandig 

werk principes 

- Onderzoekend en ontwerpend leren toe te passen en uit te breiden met de 

methode Blink 

- Te leren debatteren en communiceren in de leerlingenraad 

- Zich te leren presenteren tijdens werkstuk-  boekbesprekingen en andere 

activiteiten 

- Te leren luisteren en bemiddelen als mediator 

- Een begeleidende en ondersteunende rol in te nemen als tutor 

Ons pedagogisch handelen willen wij versterken bij leerlingen met afwijkend gedrag.  In 

de huidige situatie worden deze leerlingen drie keer per jaar besproken met de IB-er 

zowel tijdens de leerling-besprekingen als incidenteel. Om beter in te kunnen springen op 

storend en afwijkend gedrag maken we structureel ruimte vrij in onze bouw- en 

teamvergaderingen om casussen in te kunnen brengen.  Het van en met elkaar leren 

speelt hierbij een grote rol. Ons doel is meer preventief te kunnen handelen waardoor 

escalatie voorkomen kan worden.  

Samenwerking Hondiusplein 

De school is in het schooljaar 2018-2019 van 2 locaties overgegaan naar 1 locatie. De locatie op de 

Cartesiusstraat is nu de locatie waar De Klimopschool gevestigd is. Deze locatie ligt aan het 

Hondiusplein. Het Hondiusplein bevat een aantal sportlocaties en een clubgebouw. De sportvelden 

worden ook door de school gebruikt. Tijdens het buitenspelen en gym momenten kunnen wij gebruik 

maken van deze velden. Ook worden er diverse activiteiten georganiseerd. Echter zijn de sportvelden 

verouderd en zorgt het verouderde clubgebouw en de wand met begroeiing dat de school minder 

zichtbaar is en dat er een onveilig gevoel heerst bij de omgeving. Dit heeft een negatieve invloed op 

leerlingaantal van de school. Alle partijen die belang hebben bij het Hondiusplein zijn nu in gesprek 

om dit negatieve imago te doorbreken. De betrokken partijen zijn de gemeente, de tempel, het 

wijkgebouw, Richard Krajicek foundation, en De klimopschool. De doelstelling van alle partijen is het 

plein een positief imago te geven door de bouw van een nieuw buurtgebouw het aanpakken van de 

sportvelden en een nieuw schoolplein. 

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan 

veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet 

schriftelijk worden vastgelegd. 

Aangezien we met de klimop naar 1 locatie zijn gegaan en er een nieuwe situatie is ontstaan zijn wij 

van plan om in het schooljaar 2019-2020 een scan te alten maken waarin alle zaken naar voorkomen 

die wij nog zouden kunnen en moeten aanpakken om de veiligheid te garanderen binnen en om onze 

school. Begin van het schooljaar zal hier over contact opgenomen worden met bestuurskantoor om 

te inventariseren welke stappen we hiervoor moeten ondernemen. De acties die uit de scan 

voortkomen zullen dan opgenomen worden in de komende jaarplannen. Deze acties zullen bijdragen 

aan de toename van de veiligheid voor de leerlingen en het personeel. Wij vinden een veilige 

omgeving een voorwaarde om goed te kunnen presteren. Dit heeft dus indirect invloed op de 

presentaties van het team en de leerlingen. 
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12. VERWIJZING NAAR BIJLAGEN  

  

Hieronder de wettelijk vereiste bijlagen van het schoolplan 2019-2022 terug te vinden op 

de website van Stichting De Haagse Scholen via  

https://www.dehaagsescholen.nl/bijlagen-schoolplan/ 

• Ambitiestatement 2015-2020:

 https://www.dehaagsescholen.nl/download/ambitiestatement-2015-2020-2/ 

• Beleid omtrent aanvaarding van materie en geldelijke bijdragen niet zijnde 

ouderbijdragen en lumpsum, en sponsorbeleid. (Art 12 lid 1 WPO). 

 https://www.dehaagsescholen.nl/download/brochure-spelregels-bij-sponsoring-in-

het-onderwijs-2015/ 

• Brochure spelregels bij sponsoring in het onderwijs 2015: 

https://www.dehaagsescholen.nl/download/brochure-spelregels-bij-sponsoring-in-

het-onderwijs-2015/ 

• Convenant sponsoring in het onderwijs: 

https://www.dehaagsescholen.nl/download/convenant-sponsoring-in-het-

onderwijs/ 

• Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH: 

https://www.dehaagsescholen.nl/download/ondersteuningsplan-2017-2021-

sppoh/ 

• Notitie Veiligheid en De Haagse Scholen: 

https://www.dehaagsescholen.nl/download/notitie-veiligheid-en-de-haagse-

scholen/  

 

 N:\SCHOOLJAAR 2018-2019\protocollen en afspraken\18-19  ondersteuningsplan  

de Klimop.docx 
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https://www.dehaagsescholen.nl/download/brochure-spelregels-bij-sponsoring-in-het-onderwijs-2015/
https://www.dehaagsescholen.nl/download/brochure-spelregels-bij-sponsoring-in-het-onderwijs-2015/
https://www.dehaagsescholen.nl/download/brochure-spelregels-bij-sponsoring-in-het-onderwijs-2015/
https://www.dehaagsescholen.nl/download/convenant-sponsoring-in-het-onderwijs/
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file://///DC01-2016/Leerkrachten/SCHOOLJAAR%202018-2019/protocollen%20en%20afspraken/18-19%20%20ondersteuningsplan%20de%20Klimop.docx


 

 

Obs De Klimop - Schoolplan 2019-2023    47  

  

  

Formulier "Instemming met schoolplan" 
 

Brinnr: 19MH  

School: OBS De Klimop 

Adres: Cartesiusstraat 2-4  

Postcode:  

Plaats: Den Haag 

 

VERKLARING 
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te 

stemmen met het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school. 

 

Namens de MR, 

 

Naam:  

Functie: voorzitter 

Plaats: Den Haag 

 

Datum: 

 

Handtekening: 

  

 


