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1 Inleiding

1.1 Voorwoord

De indeling van het schoolplan 2019-2023 van basisschool De Wilakkers is afgestemd op het Strategisch beleidsplan
van de Stichting Katholiek en Protestants Onderwijs (SKPO) en de thema’s die wij relevant vinden voor onze
schoolontwikkeling. Deze thema’s vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de thema’s
beschrijven (wat beloven we?), periodiek beoordelen (doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren. De
thema’s die we onderscheiden komen (deels) overeen met de standaarden die de inspectie onderscheidt in het
toezichtkader 2017. Naast schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. In het hoofdstuk
Personeelsbeleid beschrijven we welke middelen we inzetten om de medewerkers te ontwikkelen.  
De teamleden en ouders hebben meegedacht over onze missie en visie en hebben ook mede bepaald welke koers er
gevaren wordt. De doelen zijn in samenspraak met het team bepaald. 
Het schoolplan is ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van basisschool De Wilakkers.

1.2 Doelen en functie

Ons schoolplan beschrijft –binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van SKPO- in de eerste plaats onze
kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van kenmerken. Op
basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke
punten, en daarmee op onze actiepunten voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als een
verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders, en als een planningsdocument (wat
willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2020-2024. Op basis van onze lijst met actiepunten stellen we
jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de gestelde actiepunten
gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

1.3 Procedures

Ons schoolplan is opgesteld door het team van De Wilakkers en samengevat door de directie van de school en ter
goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie
van de school en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. In de
planperiode 2020-2024 zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast
zullen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken
we met het team ook terug: hebben we onze actiepunten in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg
voor een cyclische evaluatie van de thema’s, zoals beschreven in dit schoolplan.

1.4 Verwijzingen

Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer
gedetailleerde beschrijving naar bijlagen. De bijlagen zijn opgenomen in de paragrafen waarbij ze horen en hebben
we verzameld in een lijst (bijlage bij het schoolplan)
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  SKPO

Algemeen directeur:  Peter Tijs en Ingrid Sluiter

Adres + nummer:  Vonderweg 12

Postcode + plaats:  5616RM Eindhoven

Telefoonnummer:  040-2595320

E-mail adres:  secretariaat@skpo.nl

Website adres:  www.skpo.nl

Gegevens van de school  

Naam school:  Basisschool De Wilakkers

Directeur: Alexander Fransen 

Adres + nummer.: Piuslaan 68 

Postcode + plaats: 5614CM Eindhoven 

Telefoonnummer:  040-2111844

E-mail adres:  wilakkers@skpo.nl

Website adres: www.wilakkers.nl 

2.2 Kenmerken van het personeel

De directie van de school bestaat uit de directeur en de adjunct- directeur. De directie vormt samen met onze twee IB-
ers die ook de taak van bouwcoördinator op zich hebben genomen (onderbouw t/m groep 3-bovenbouw) het
managementteam (MT) van de school. Het team bestaat uit:

01 directeur
01 adjunct-directeur
02 bouwcoördinatoren-IB-ers
11 voltijd groepsleerkrachten
10 deeltijd groepsleerkrachten
01 vakleerkracht bewegingsonderwijs
01 onderwijsassistent
01 administratief medewerker
01 conciërge

Van de 28 medewerkers zijn er 19 vrouw en 9 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-9-2021).

Wilakkers

Schoolplan 2020-2024 5



Per 1-9-2021 MT OP OOP

Ouder dan 60 jaar 1 2 1

Tussen 50 en 60 jaar  2 2

Tussen 40 en 50 jaar 1 4  

Tussen 30 en 40 jaar 8  

Tussen 20 en 30 jaar 7

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 2 23 3

Onze school heeft een goede mix van ervaren leraren en jonge leraren; we benutten hen voor de begeleiding van de
wat jongere leraren.

2.3 Kenmerken van de leerlingen

Onze school word bezocht door ongeveer 340 leerlingen (teldatum 1-10-2021). 
Deze zijn als volgt verdeeld: 
groep 1 en 2 : 5 groepen 
groep 3 : 2 groepen 
groep 4 : 2 groepen 
groep 5 : 2 groepen 
groep 6 : 2 groepen 
groep 7 ; 2 groepen 
groep 8 ; 1 groep

Onze schoolweging (bepaald door het CBS) is 25 . Dit is een lage schoolweging vergeleken met andere scholen en
maakt dat we van onze leerlingen hoge eindopbrengsten mogen verwachten. Daarnaast hebben we echter een hoog
spreidinggetal van 6.9 . Dit komt omdat we veel leerlingen hebben met de te verwachten hoge opbrengsten. Dit door
een stimulerende omgeving en achtergrond, maar ook een aantal leerlingen met een internationale achtergrond en
zeker ook een aantal kinderen die juist niet die stimulerende achtergrond hebben. De kenmerken van de leerlingen en
de consequenties daarvan voor onze organisatie en ons onderwijs, hebben is samengevat in een PowerPoint. Hierin
staan ook de consequenties beschreven voor de school. Het leerlingenaantal stijgt de laatste jaren licht, dit is toe te
schrijven aan de demografische ontwikkelingen in de wijk. In algemene zin hebben wij –op grond van de kenmerken
van de leerlingen- de volgende aandachtspunten: extra aandacht voor differentiatie, extra aandacht voor
Internationalisering en extra aandacht voor meer- en hoogbegaafden en plusleerlingen in het algemeen.

Bijlagen

1. Presentatie Schoolweging Wilakkers

2.4 Kenmerken van de ouders

Onze school staat in de wijk oud-Stratum aan de binnenkant van de ring in Eindhoven. De wijk is zeer gewild, temeer
omdat het voor een groot gedeelte gaat om het zogenaamde Witte Dorp (Architect Dudok).Het opleidingsniveau van
de ouders is ons bekend (via intakegesprekken) en is hoog te noemen. Veel van de ouders hebben een WO of HBO
opleiding. De kengetallen laten zien, dat onze school te maken heeft met een HBO-WO-populatie (ong. 75%). De
nieuwe instroom in de wijk verschilt licht van de zittende bevolking; veel Internationals. Deze groep is ook
hoogopgeleid en veelal werkzaam in de Brainport-sector of in het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs. 
Daarnaast heeft er ook een groep ouders een MBO opleidingsniveau of in sommige gevallen lager.

Bijlagen

1. Nationaliteiten ouders Wilakkers

2.5 Sterkte-zwakteanalyse
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IIn het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee
nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

 Een overwegend stimulerende en geordende omgeving  De informatie naar de ouders kan sterker

In de school hangt een open en goede sfeer en zowel
teamleden, leerlingen en ouders zijn betrokken

 Duidelijke doelen stellen in samenspraak met leerlingen

 De school verbetert haar onderwijs in een continue
proces

 Gebouw is gedateerd en oogt niet als een eenheid

 De school is zich sterk aan het verbeteren in het
onderwijs aan meertalige kinderen

 Er zal nog sterker ingezet moeten worden op de
vaardigheid van de leerkracht in het differentiëren in de
groepen

School zet zich in om Cultuuronderwijs goed weg te
zetten in haar onderwijs

Makkelijk inzetten van externen en werken buiten de
groep als het gaat om leermoeilijkheden

 De school heeft veel fulltime leerkrachten en naar
verhouding ook veel mannen

 

 Het team is zich in steeds diverse kanten aan het
ontwikkelen

 

 De school heeft ste  

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

 Brainport regio  De wisselingen in de wijk en daardoor het plaatsgebrek

 Kansrijk publiek  Tekort aan kwaliteit voor de groep (lerarentekort)

 Gunstige ligging in Eindhoven  Ligt ook aan een vervuilende rondweg en
dientengevolge moeten we waakzaam zijn voor het
binnenklimaat.

2.6 Risico's

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal risico's voor wat betreft de
school, het personeel en de leerlingen. Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsterrein en de voorgenomen
maatregelen.

Risicoanalyse

I M P A C T

K 
A 
N 
S

Verwaarloosbaar (1) Minimaal (2) Gemiddeld (3) Maximaal (4) Catastrofaal (5)

Zeer klein (1) Laag Laag Laag Midden Midden

Klein (2) Laag Laag Midden Midden Midden

Middel (3) Laag Midden Midden Midden Hoog

Groot (4) Midden Midden Midden Hoog Hoog

Zeer groot (5) Midden Midden Hoog Hoog Hoog

Risicoanalyse Onderwijskundig beleid

Wilakkers
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Omschrijving Kans Impact Risico

Er moet sterker gekeken worden naar de mogelijkheden van de kinderen en daarop het
onderwijsaanbod afstemmen. Nu wordt er nog teveel van de methode uitgegaan.

Middel
(3)

Minimaal
(2) Midden

Maatregel:

Risicoanalyse Personeelsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Er is een groot tekort aan het ontstaan aan kwalitatief goede onderwijzers Groot (4) Catastrofaal
(5)

Hoog
Maatregel: Zorgen dat De Wilakkers een goed beleid heeft voor studenten, beginnende
leerkrachten en begeleiding van de leerkrachten in het algemeen

Risicoanalyse Organisatorisch beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

De Organisatie vraagt om veel duidelijkheid, maar wil ook graag eigenaarschap. Middel (3) Gemiddeld
(3)

Midden
Maatregel: Zorgen voor duidelijke, van te voren besproken beleidskaders. Hierbij zijn alle
betrokken teamleden meegenomen.

Risicoanalyse Financieel/materieel beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Er is door de Coronacrises veel geld vrijgekomen voor het onderwijs Groot (4) Gemiddeld
(3)

Midden
Maatregel: Via de schoolscan die met het hele team is gedaan, hebben we de nodige acties
kunnen ondernemen. Deze zijn beschreven in een document "Inzet Coronagelden NPO".

Kosten:

240.000

Risicoanalyse Kwaliteitsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Het kwaliteitsbeleid is afgelopen jaren niet goed beschreven Zeer groot (5) Minimaal
(2)

Midden
Maatregel: We hebben dit afgelopen jaar verbeterd en gaan dit de komende jaren nog sterker
wegzetten.

Bijlagen

1. Corona plan inzet NPO gelden

2.7 Landelijke ontwikkelingen

1. Veel aandacht voor passend onderwijs
2. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen
3. Ouders als partners van de school
4. Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling)
5. Inzet ICT in het lesprogramma
6. De rol van de leraar komt steeds centraler te staan
7. Scholing en benutting van de professionele ruimte door de leraren
8. Ontwikkelingen met betrekking tot excellente scholen
9. Ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording van kengetallen (Venster PO, Scholen op de kaart)

10. Aandacht voor Wetenschap en technologie (Brainport)

Wilakkers
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3 Grote ontwikkeldoelen

3.1 Grote ontwikkeldoelen

Vanaf 2019 werken we met 6 kennisteams die gaan over de kernwoorden van ons onderwijs: welbevinden, kennis,
talent, duurzaamheid en internationalisering. Elk kennisteam heeft de eigen ontwikkeldoelen vastgesteld. Daarnaast
zijn ontwikkeldoelen gesteld voor: De Interne Begeleiding, de pedagogisch/didactische leidraad van De Wilakkers,
kwaliteitszorg en educatief partnerschap.

Streefbeelden

1. Duurzaamheid en gezondheid: onze school beschikt over een duurzaam schoolplein en een duurzaam
gebouw, er wordt gewerkt met projecten duurzaamheid, is er vergroening in de klas, is er aandacht voor
bewegen (leerlijn gym en buitenschoolse sportactiviteiten) en de school het keurmerk Gezonde School.

2. ICT: op onze school wordt planmatig en op maat ICT ingezet van groep 1 t/m 8, kunnen leerlingenvoor CITO-
toetsen gebruik maken van Kurzweil en wordt structureel aandacht besteed aan het gebruik van social media.

3. Internationalisering: schoolbreed wordt engelse les gegeven, leerkrachten zijn op de hoogte van mogelijkheden
van meertaligheid, (moeder)talen worden functioneel ingezet, in de schoolbibliotheek worden meertalige
boeken opgenomen, per kleuterthema wordt een internationale woordenmuur gemaakt en zijn meertalige
prentenboeken beschikbaar en zijn de verschillende nationaliteiten van onze leerlingen zichtbaar in de school
(o.a. werelkdkaart).

4. Kennis: voor alle vakgebieden wordt gewerkt met een up-to-date methode die past bij onze leerlingen en visie,
bij de kleuters wordt gewerkt met beredeneerd aanbod, er wordt gewerkt met een cyclisch protocol meer- en
hoogbegaafdheid en er wordt gewerkt met een cyclisch protocol schrijfonderwijs,

5. Sociaal-emotioneel: er wordt gewerkt met een (nieuwe) methode passend bij onze leerlingen en visie, de
implementatie wordt tussentijds geëvalueerd en het proces en kwaliteit worden bewaakt door
klassenbezoeken.

6. Cultuur/talentontwikkeling: er is een leerlijn aanwezig waarin wordt voldaan aan de kerndoelen, er wordt
gewerkt met de regeling Cultuur met Kwaliteit en leerlingen maken kennis met cultuuruitingen en -activiteiten.

7. Pedagogische Didactische leidraad: er is een gezamenlijke visie omtrent het pedagogisch didactisch handelen
op de Wilakkers.

8. Kwaliteitszorg: Wij doen systematisch de goede dingen nog beter en ieder teamlid weet dit goed uit te leggen
en voert hierover de professionele dialoog. Uitgangspunt is en blijft, wat is het beste voor onze kinderen

9. Educatief partnerschap: met ouders samen is een samenwerking vormgegeven en vastgelegd waarin ouders
helpen bij activiteiten op school en waarin de expertise van ouders divers wordt ingezet

Bijlagen

1. Schema schoolplan 2020-2024 Wilakkers

3.2 Ontwikkeldoel Internationalisering

Wilakkers
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Internationalisering 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

 schoolbreed wordt Engelse les
gegeven, leerkrachten zijn op de
hoogte van mogelijkheden van
meertaligheid, (moeder)talen worden
functioneel ingezet, in de
schoolbibliotheek worden meertalige
boeken opgenomen, per kleuterthema
wordt een internationale woordenmuur
gemaakt en zijn meertalige
prentenboeken beschikbaar en zijn de
verschillende nationaliteiten van onze
leerlingen zichtbaar in de school (o.a.
wereldkaart).

 -creëren draagvlak
meertaligheid is
positieve factor
binnen taalbeleid 
- collega's zijn op
de hoogte van
mogelijkheden
meertaligheid. 
- in overleg met
mediacoach
bibliotheek project
“de wereld rond”
voor groep 3 en 4. 
-inventarisatie
meertalige boeken 
-begeleiding
stagiaire Fontys 
-selectie en
aanschaf
meertalige
prentenboeken bij
kleuterthema's 
-gebruik
internationale
woordenmuur bij
kleuterthema's 
-vergroten
ouderbetrokkenheid
-groep 3: gebruik
"Dit ben ik” kist 

 -inventarisatie
nationaliteiten
op school 
-zichtbaar
maken
nationaliteiten
op
wereldkaart
zichtbaar in
school 
-aanbod
verzorgen
NT2 cursus
voor
leerkrachten
onderbouw 
-inventarisatie
en ev.
Aanschaf
luisterboeken 
-voortzetten
internationale
woordenmuur
bij
kleuterthema's
- voortgang
doortrekken
groep 3 en 4 
-in overleg
met
mediacoach
inventarisatie
projecten
groep 5 t/m 8 
-oriëntatie
betrekken
thuistaal door
leerkracht
(zonder zelf te
beheersen) 

 -voortgang
inventarisatie
nationaliteiten school
-voortgang projecten,
in samenwerking met
mediacoach,
schoolbreed. 
-starten
project/aanpak
bewustwording
meertalig onderwijs
groepen 5 t/m 8 
-
aanschaf/ontwikkelen
Taalkwartet 4
verschillende talen in
groepen 5 t/m 8 

-borgen
inventarisatie
nationaliteiten
en weergave
in wereldkaart 
-borgen
projecten, in
samenwerking
met
mediacoach, 
groepen 1 t/m
8 
 

3.3 Ontwikkeldoel Duurzaamheid en Gezondheid
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Duurzaamheid en Gezondheid 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-
2024

 Duurzaamheid en gezondheid: 
onze school beschikt over een duurzaam
schoolplein en een duurzaam gebouw,
er wordt gewerkt met projecten
duurzaamheid, is er vergroening in de
klas, is er aandacht voor bewegen
(leerlijn gym en buitenschoolse
sportactiviteiten) en de school het
keurmerk Gezonde School. 

 - Speeltoestel
uitzoeken
schoolplein -
schoonmaak van
de school 
-watertappunt 
-Koeling /
ventilatiesysteem
-inventarisatie
vergroening in
de klas 

 - Vernieuwing
schoolplein 
- Aanschaf nieuwe
prullenbakken 
- Duurzamere projecten
in de school/klas 
- Gym (rode draad,
vakdocent?) 
- Buitenschoolse
(sport)activiteiten 
- Gezonde voeding
(fruitdag/traktatiebeleid)
- Uitvoeren vergroening
in de klas 
- Bezoeken duurzame
scholen 

 - Schoolgebouw
verduurzamen
(onderzoek bij
andere
schoolgebouwen)
- Inspiratie dag 

 -
Behalen
van
keurmerk
Gezonde
School  

3.4 Ontwikkeldoel ICT

ICT 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

 Op onze school wordt planmatig en op
maat ICT ingezet van groep 1 t/m 8, kunnen
leerlingen voor CITO-toetsen gebruik maken
van Kurzweil en wordt structureel aandacht
besteed aan het gebruik van social media.

 -overzicht van de
aangeschafte
devices 
-plan voor tijdstip
vervanging devices 
-evaluatie tablet-
/chromebookgebruik
-bijwonen ICT-
bijeenkomsten
SKPO. 
-ev. Volgen cursus 
-plan gebruik social
media 

 -alle toetsen
geschikt voor
devices. 
-uitleg
kinderen
werking van
Kurzweil. 
-vanaf
middencito’s
kunnen
toetsen via
Kurzweil
worden
afgenomen. 
-ICT-
bijeenkomsten
SKPO
bijwonen. 
-enquête
uitzetten. 
-vanuit uitslag
enquête plan
gemaakt.

- ICT-plan
uitzetten. 
- bijwonen
ICT-
bijeenkomsten
SKPO 
-beschikbaar
ICT-materiaal
inzetten in de
juiste groepen
-groepen
gebruiken
aangeboden
ICT-materiaal.
-plan
bevordering
ICT gebruik in
groepen 
-invoeren ICT-
middag 
 

 -afronden en
borgen ICT-
plan 
-inventarisatie
nieuwe
ontwikkelingen
en
mogelijkheden.

3.5 Ontwikkeldoel Kennisoverdracht
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Kennis (overdracht) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

voor alle vakgebieden wordt
gewerkt met een up-to-date
methode die past bij onze
leerlingen en visie, bij de
kleuters wordt gewerkt met
beredeneerd aanbod, er wordt
gewerkt met een cyclisch
protocol meer- en
hoogbegaafdheid en er wordt
gewerkt met een cyclisch
protocol schrijfonderwijs,

-keuze nieuwe
WO-methode 
-protocol
schrijfonderwijs
af 
-introductie team
over protocol
schrijfonderwijs 
-bespreken
gebruik Snappet
op elke
bouwvergadering
-afspraken
gebruik Snappet
maken en
borgen 

-start nieuwe
WO-methode 
-reflecteren en
evalueren
schrijfonderwijs 
-vanuit
kennisteam
afspraken
gebruik Snappet
finetunen 
-oriëntatie en
keuze nieuwe
methode
begrijpend lezen 
-opzet aanwezig
protocol hoog- en
meerbegaafdheid
vanuit IB vertalen
naar praktijk
schoolbreed 

-
reflecteren/evalueren
nieuwe WO-methode
-vanuit gekozen
methode Begrijpend
lezen afspraken
maken en terug laten
komen op
overlegmomenten 
-bepalen structureel
aanbod hoog- en
meerbegaafdheid in
groepen 
-oriëntatie en keuze
nieuwe methode
Technisch lezen 

-
reflecteren/evalueren
gekozen methode
Begrijpend lezen 
- vanuit gekozen
methode Technisch
lezen afspraken
maken en terug laten
komen op
overlegmomenten 
-oriëntatie en keuze
nieuwe methode
Rekenen 
2024-2025 
-oriëntatie taal-
/spellingsmethode 
-borgen Technisch
lezen 
-implementatie
rekenmethode 
-oriëntatie
Schrijfmethode 
2025-2026 
-vervangen
Schrijfmethode 

3.6 Ontwikkeldoel Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling 2022-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

Er wordt gewerkt met een (nieuwe)
methode passend bij onze leerlingen en
visie, de implementatie wordt tussentijds
geëvalueerd en het proces en kwaliteit
worden bewaakt door klassenbezoeken. 

-oriëntatie
methodes
samen
met
Kaliber 
-keuze
nieuwe
methode 
-
informeren
team 
-aanschaf
nieuwe
methode 

-
implementatietraject
nieuwe methode
met externe
begeleiding 
-4 evaluatie- en
bijstelmomenten
gedurende het jaar 

-verdeeld over
het jaar
klassenbezoeken
-verdeeld over
het jaar 4
evaluatie- en
bijstelmomenten 

-verdeeld over
het jaar
klassenbezoeken
-verdeeld over
het jaar 4
evaluatie- en
bijstelmomenten 

3.7 Ontwikkeldoel Cultuur en talentontwikkeling
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Cultuur en
talentontwikkeling

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

er is een leerlijn aanwezig
waarin wordt voldaan aan de
kerndoelen, er wordt gewerkt
met de regeling Cultuur met
Kwaliteit en leerlingen maken
kennis met cultuuruitingen en
-activiteiten.

-cultuureducatie
zichtbaar maken op
school 
-oriëntatie 
Kunst&Technologie:
-implementatie en
borgen Stop-Motion 
-introductie en
implementatie Green
Screen 
Beeldend : 
-Kunstmaand 
-leerkrachten maken
koppeling met
kerndoelen 

-borgen creatief
zichtbaar maken in
school 
-creatief op het
rapport 
Kunst&Technologie:
-borgen Green
Screen 
Beeldend: 
-gastdocent Cultuur
Met Kwaliteit 
-vormgeven leerlijn,
met behulp van
gastdocent CMK 

-borgen leerlijn 
-oriëntatie beelden-
/technieklokaal? 
Kunst&Technologie
-evaluatie en
aanpassing 

-leerlijn
evaluatie en
aanpassing 
-borgen
Kunst
&Technologie

3.8 Ontwikkeldoel Pedagogische Didactische leidraad

Pedagogisch didactisch
handelen

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

er is een gezamenlijke
visie omtrent het
pedagogisch didactisch
handelen op de Wilakkers
en het team handelt
hiernaar

-samenstellen
kennisteam
Pedagogische
Didactische
Leidraad
Wilakkers

-informatie
Mediërend Leren
voor het hele team
door Albert
Janssens 
-met team bepalen
wat uit ML wordt
meegenomen in ons
pedagogisch
didactisch handelen
-toevoegen nieuwe
elementen b.v. uit
Kwink op sociaal
emotioneel vlak 
-tweede helft
schooljaar: tijdspad
maken omtrent de
aanpak van nieuw
handelen
schoolbreed 

-opzet maken
nieuwe plan
didactisch
pedagogisch
handelen op de
Wilakkers 
-inplannen
intervisies en
klassenbezoeken.

-uitvoeren, evalueren,
aanpassen en borgen van
het nieuwe plan didactisch
pedagogisch handelen op
de Wilakkers (Cyclisch
handelen)

3.9 Ontwikkeldoel Kwaliteitszorg
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Kwaliteitszorg 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

Wij doen systematisch de
goede dingen nog beter en
ieder teamlid weet dit goed
uit te leggen en voert
hierover de professionele
dialoog. Uitgangspunt is en
blijft, wat is het beste voor
onze kinderen

-Wij hebben goed in
beeld gekregen wat
de specifieke
onderwijsbehoefte is
van onze leerlingen
en hebben hiervoor
hoge doelen
geformuleerd. 
-Er zijn door de
kennisteams doelen
geformuleerd en
deze zijn ingedeeld
in urgentie en
belangrijkheid in de
planning voor de
komende jaren. 
-Er is een
overzichtelijke
(meer-)
jarenplanning 

-Middels een aantal
studiedagen en
bijeenkomsten gaan
wij in gesprek over de
opbrengsten en
formuleren hiervoor
speerpunten in de
groepen. 
-IB maakt twee keer
per jaar een
rapportage op en
deelt deze met
directie en team. 
-Iedere groep krijgt
klassenconsultaties
met als doel het
bekijken en daarna
bespreken van de
speerpunten. 
-Er is een duidelijke
document voor de
begeleiding van
(startende en nieuwe)
leerkrachten 
-De kennisteams
beheren hun eigen
agenda en koppelen
deze terug aan de
directie en indien
nodig aan IB. 
-IB zorgt voor een
duidelijke bewaking
van het
onderwijsleerproces
en koppelt via
zorgoverleg en
rapportage terug aan
directie en team. 
-Ieder jaar wordt er
door de kennisteams
een evaluatie
gemaakt en een
planning voor het
nieuwe schooljaar,
deze wordt met alle
geledingen gedeeld. 

-Verder doorzetten
begeleidingscyclus
leerkrachten. 
-Een duidelijke
routine van
klassenbezoek. 
-Duidelijke sturing
op kwaliteit van
het
onderwijsproces 
-De professionele
dialoog wordt op
ieder vlak
gevoerd. 
-Er is een stijging
in alle groepen van
de opbrengsten. 
-Binnen het team
worden
opbrengsten
gedeeld en
besproken en
helpen we elkaar
hiermee. 
-Nieuwe methodes
worden gekozen
op aanbod naar
onze
leerlingpopulatie. 

-Het
kwaliteitsdenken
is doorgevoerd in
alle geledingen
en wordt ook
gezien als een
systematische
doorontwikkeling.
-Team is in hoge
mate zelfsturend
en heeft
eigenaarschap
over zijn
ontwikkeling 
-We maken
systematisch
gebruik van
diverse
systemen
(opbrengsten,
peilingen, WMK-
vragenlijsten) om
ons onderwijs te
toetsen en bij te
stellen. 

3.10 Ontwikkeldoel Educatief Partnerschap
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Educatief Partnerschap 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

-met ouders samen is een
samenwerking vormgegeven en
vastgelegd waarin ouders helpen bij
activiteiten op school en waarin de
expertise van ouders divers wordt
ingezet

-vormgeven boekje
met activiteiten met
daarin rol en indeling
van hulp ouders 
-uitprobeerperiode
werken met
activiteitenboekje 
-oriëntatie rol ouders
door ouders 

-evaluatie en
aanpassing
activiteitenboekje
met ouders en
leerkrachten 
-vastleggen rol
ouders in
overeenstemming
met ouders en
school 
-oriëntatie op
inhoud educatief
partnerschap 

-borgen
ouderhulp met
behulp van
activiteitenboekje
-vastleggen
educatief
partnerschap 

-voortgang 
-
aanpassing
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4 Onderwijskundig beleid

4.1 De missie van De Wilakkers

De volgende woorden omschrijven onze school 
.
1. Kennis
2. Welbevinden
3. Talent
4. Duurzaamheid
5. Internationalisering

Hier gaan wij voor!

Spilcentrum Tuindorp basisschool De Wilakkers is een lerende gemeenschap. Wij zijn kritisch op ons handelen en
hebben hoge doelen. Om deze te bereiken hebben we gezamenlijke pijlers waar wij onze eigen groei in doormaken.
Daarin zoeken wij steeds verder de verbinding met elkaar, om uiteindelijk als één kindcentrum te kunnen
functioneren. Niet alleen bieden wij een rijke omgeving voor onze kinderen en collega’s, ook studenten bieden wij een
plek waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Onze slogan is: Op naar de toekomst 

Onze kernwaarden zijn:
Op onze school heerst een professionele cultuur
Op onze school hebben we oog voor het individuele kind
Op onze school hebben we oog voor de ouders/verzorgers (klantgericht – ouders als partners)
Op onze school hebben we oog voor rust, reinheid en regelmaat

4.2 De visie De Wilakkers

Visie- Spilcentrum Tuindorp
b.s. De Wilakkers – Korein 

Spilcentrum Tuindorp is gelegen in stadsdeel Stratum in de wijk Tuindorp en bestaat uit Basisschool De Wilakkers en
Korein Kinderplein. Basisschool De Wilakkers heeft ongeveer 350 lln. en Korein Kinderplein heeft 5 groepen van 0-4
jarigen en begeleidt na schooltijd 5 groepen.

Hier staan wij voor!
Wij zien onze kinderen als competente, nieuwsgierige individuen met ieder hun eigen talenten. Het is onze taak om
onze kinderen alle ruimte en steun te geven om zich te ontwikkelen tot sociale, kritisch denkende personen die
positief kunnen bijdragen als wereldburger in onze maatschappij.
Wij willen dat kinderen, samen met ouders en medewerkers zelf een stap verder zetten in hun ontwikkeling; mogelijk
met extra ondersteuning of extra uitdaging.
Wij zorgen voor een warme, vriendelijke omgeving waar rust en structuur vanzelfsprekend zijn en waar kinderen al
doende ontdekken en nieuwe ervaringen opdoen.
Het is ons doel om de kinderen voor te bereiden op een toekomst waarin zij bij het verwezenlijken van hun dromen op
eigen benen kunnen staan en elkaar ondersteunen waar mogelijk.
Vanuit een veilige speel-leeromgeving vinden wij het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze kinderen
eigenaar te maken van hun ontwikkeling.
Basisschool De Wilakkers heeft daartoe een aanpak waarbij we kijken vanuit de ontwikkelingspsychologie naar de
kinderen en bij Korein Kinderplein wordt dit vanuit het Pedagogisch Kompas benaderd. Hiermee bieden wij onze
kinderen een waarde(n)volle tijd. 
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Dit zijn onze pijlers
In de ontwikkeling hiervan werken we samen met de kinderen, de ouders, professionals, bedrijven, en de omgeving.
Kennisontwikkeling
Basisvaardigheden: taal en rekenen – kennisoverdracht zaakvakken – onderzoekend en ontwerpend leren - steun vs.
Verrijking
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Gezamenlijke verantwoordelijkheid – respect – sociale veiligheid – burgerschap
Talentontwikkeling
Creatief talent - eigenaarschap – projectmatig werken
Duurzaamheid
Gezondheid – milieubewust – bewegen – groen in en om de school
Internationalisering
Engels – ICT – maatschappelijke ontwikkelingen – Mediawijsheid -wereldburgerschap

Een kind dat lekker in zijn vel zit en met hoge betrokkenheid actief is, is maximaal in ontwikkeling. De vier pijlers die
welbevinden en betrokkenheid stimuleren: opvoeden doen we samen – in een rijke, uitdagende omgeving – met
ruimte voor initiatief – altijd in dialoog 

4.3 Levensbeschouwelijke identiteit

Onze basisschool heeft van oorsprong een katholieke identiteit. We besteden aandacht aan omgaan met
levensvragen. Binnen ons onderwijs leren kinderen op eigen wijze en op hun eigen niveau om te gaan met deze
levensvragen. In onze school komen de kinderen in aanraking met andere culturen en levensvisies. Vanuit de
christelijke traditie worden met Kerstmis en Pasen alle kinderen actief betrokken bij de opgezette schoolactiviteiten.
Maar ook de feestdagen van andere culturen komen in de lessen aan bod. Deze worden zoveel als mogelijk
betrokken in het lesprogramma. Kinderen worden zich er zo bewust van dat in onze maatschappij niet iedereen
hetzelfde leeft of denkt en ontwikkelen daardoor respect voor elkaar.  

Ook binnen onze aanpak voor Sociaal-emotionele ontwikkeling komt dit terug, (wereld-)burgerschap hoort hier voor
ons in thuis en bieden we ook aan middels onze methode KWINK.

Kwaliteitsindicatoren

1. De school heeft een aanbod gericht op de bevordering van burgerschap en integratie

2. De school bevordert deelname aan en betrokkenheid op de samenleving

3. De school bevordert basiswaarden die nodig zijn voor participatie in de democratische rechtsstaat

4. De school bevordert kennis, houdingen en vaardigheden die nodig zijn voor participatie in de democratische
rechtsstaat

5. De school brengt burgerschap en integratie zelf in de praktijk

6. De school besteedt structureel aandacht aan de aan burgerschap en integratie gerelateerde kerndoelen

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Koerskaart leerlingen 2021 - Zorg voor elkaar 3,22

Koerskaart leerlingen 2021 - Verbreed perspectief, respect, nieuwsgierigheid 3,41

Koerskaart leerlingen 2021 - Eigenaarschap 3,1

Koerskaart leerlingen 2021 - Hoge verwachtingen 3,39

4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling
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Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling
van de leerlingen

2. Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling

3. Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 2,67

Aandachtspunt Prioriteit

De school heeft op basis van de kenmerken reële verwachtingen vastgesteld over het
niveau dat de leerlingen kunnen bereiken

hoog

De school kan aantonen dat zij uit de leerlingen haalt wat er in zit hoog

4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Ten aanzien van Actief Burgerschap en Sociale cohesie hebben we allereerst de risico’s van de omgeving in kaart
gebracht. Op basis van de risico’s hebben we vervolgens onze visie, onze doelen en ons aanbod vastgesteld. Onze
visie luidt: leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang
om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de
samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk, dat
onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar
ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met
anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. De
belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
-Veil

Kwaliteitsindicatoren

1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden
en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.

2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen.
Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden

3. We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de samenleving en
die gericht zijn op samenwerking.

4. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en
overtuigingen (religies).

5. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het
leven.

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
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Omschrijving Resultaat

Sociale veiligheid leerlingen - Veiligheidsbeleving 3,64

Sociale veiligheid leerlingen - Het optreden van de leraar 3,32

Sociale veiligheid leerlingen - De opstelling van de leerling 3,57

Sociale veiligheid leerlingen - Welbevinden 3,53

Sociale veiligheid leerlingen - Fysieke veiligheid 3,66

Sociale veiligheid leerlingen - Sociale veiligheid 3,67

Sociale veiligheid leerlingen - Psychische veiligheid 3,78

Sociale veiligheid leerlingen - Materiele zaken 3,79

4.6 Leerstofaanbod

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een
passend aanbod aan dat ambitieus is tan a de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is
evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmeren van onze leerlingen en bereidt hen voor op het
vervolgonderwijs. Onze school biedt een onderwijswijsaanbod aan dat past bij de wettelijke voorschriften. In het kader
van de “eigen opdracht” bieden we ook Spaanse les, weerbaarheidstraining en schaken aan. De belangrijkste
kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. Ons aanbod is dekkend voor de kerndoelen

2. Ons aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen

3. Ons aanbod richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling

4. Ons aanbod richt zich op actief burgerschap

5. Ons aanbod past bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie

6. Ons aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,08

Aandachtspunt Prioriteit

Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen hoog

Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

hoog

Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat gemiddeld

4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Onze school biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen.
Gelet op de kerndoelen, gaan we ervan uit, dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de kerndoelen. We
gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden (opplussen). Daardoor borgen we
dat we de kerndoelen ook daadwerkelijk behalen en zelfs meer dan dat. Hetzelfde geldt voor de referentieniveaus.
Ons uitgangspunt is, dat we de referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en
gevalideerde toetsen (Cito).
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Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

Taal Kleuterplein Cito-toetsen Taal voor kleuters (2)  

 Veilig Leren Lezen-KIM versie Methodegebonden toetsen (groep 3
t/m 8)

 

 Taal Op Maat Cito-toetsen DMT groep 3/tm 8 X

  Cito-entreetoets, Cito-eindtoets  

Technisch lezen Veilig Leren lezen -KIM versie en
xxxx

Cito-DMT X 

  Protocol Leesproblemen - Dyslexie  

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Cito-toetsen Begrijpend lezen  

  Cito-entreetoets, Cito-eindtoets  

Spelling Spelling op Maat Cito-toetsen Spelling  X

  Cito-entreetoets, Cito-eindtoets  

Schrijven Schrijven in de basisschool   

Engels Take It Easy Methodegebonden toetsen X

Rekenen Rekenrijk en Snappet Cito-toetsen Rekenen en Wiskunde X 

  Cito-toetsen Rekenen voor kleuters
(1-2)

 

  Cito-entreetoets, Cito-eindtoets  

Geschiedenis Brandaan Methodegebonden toetsen  

Aardrijkskunde Meander Methodegebonden toetsen

Natuuronderwijs Naut Methodegebonden toetsen  

Wetenschap & Techniek Naut Methodegebonden toetsen  

Verkeer Veilig door het Verkeer Methodegebonden toetsen  

Tekenen Nieuw te kiezen methode, nu
thematisch

 X 

Handvaardigheid Idem  X 

Muziek 123 Zing   

Drama  X 

Bewegingsonderwijs Basislessen bewegingsonderwijs   

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

KWINK   

Godsdienst Naar aanleiding van feestdagen  

4.8 Taalleesonderwijs

Taal is het voertuig van onze gedachte 
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen taal om goed met
anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen
begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is
belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen
begrijpen en gebruiken. Taalachterstanden pakken wij aan vanaf het allereerste begin. Daartoe hebben we contact
met voorschoolse voorzieningen. Op basis van informatie kunnen de leraren direct aan de slag met kinderen met een

Wilakkers

Schoolplan 2020-2024 20



taalachterstand. Daar waar nodig [als de LOVS-gegevens daar aanleiding voor geven] zetten we extra
taal(lees)onderwijs op het rooster. Groepen, subgroepen of leerlingen die uitvallen bij taal(les)onderwijs krijgen te
maken met een intensiever taalaanbod, meer instructie en meer oefening (automatiseren). De belangrijkste
kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
-Een rijk en gevarieerd aanbod 
-Veel aandacht voor woordenschat 
-Leerlingen met (dreigende) achterstand krijgen direct passende ondersteuning

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school beschikt over een taalbeleidsplan

2. Onze school beschikt over een gekwalificeerde taalcoördinator

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

Aandachtspunt Prioriteit

Het maken van een taalbeleidsplan gemiddeld

4.9 Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan
rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate
taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op
kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). We gebruiken moderne methodes en Cito-toetsen om de
ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We werken bij rekenen met groepsplannen; de leraren zijn zich aan het
professionaliseren. Voor de betere rekenaars werken we met compacten en ander uitdagend materiaal.  
We zien desondanks deze inspanningen dat er nog meer te halen valt. 
We zijn dan ook overgestapt naar het werken met Snappet (digitaal) om meer te kunnen differentiëren en ook meer te
automatiseren. Dit is allemaal in een stroomversnelling gekomen door het thuiswerken in verband met de corona-
pandemie. 
De rekenmethode zal naar alle waarschijnlijkheid dan ook sneller worden vervangen.

4.10 Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen
breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis,
natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe
mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.
Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke leefomgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen
oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. De
belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
-Wij gebruiken nieuwe en eigentijdse methodes die aansluiten bij de moderne maatschappij 
-Wij geven de kinderen eigenaarschap als het gaat om het inzetten van onderzoeksvaardigheden 
-Wij koppelen dit aan culturele vorming

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over een moderne methode voor aardrijkskunde en geschiedenis

2. We beschikken over een moderne methode voor natuurkunde en biologie

3. We besteden gericht aandacht aan gezond gedrag (via projecten)

4. We besteden gericht aandacht aan verkeersonderwijs

5. De lessentabel verheldert hoeveel tijd er per groep besteed wordt aan de verschillende onderdelen van
wereldoriëntatie

6. Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer naar de onderdelen van taalleesonderwijs, rekenen en wiskunde
en begrijpend lezen
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Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Aandachtspunt Prioriteit

Ervoor zorgen dat met name de verbinding in de lessen WO gelegd wordt met
onderzoekend en ontdekkend leren en culturele vorming

hoog

4.11 Kunstzinnige vorming

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en
culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en
culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze
leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van
muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan, omdat
onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen). De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
-Wij hebben een goed cultuurplan 
-Wij geven cultuur een duidelijk zichtbare plek in onze school

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school beschikt over een cultuurcoördinator

2. Wij geven teken- en handvaardigheidslessen (kleur, vorm, ruimte, textuur, compositie)

3. Wij geven muzieklessen (inclusief het leren gebruiken van instrumenten)

4. Wij beschikken over een methode voor het vak Muziek

5. Wij besteden aandacht aan dramatische expressie

Aandachtspunt Prioriteit

Geven alle leerkrachten deze lessen ook zoals is afgesproken gemiddeld

Is de kwaliteit van de lessen kunstzinnige vorming goed gemiddeld

Bijlagen

1. Cultuurbeleidsplan De Wilakkers

4.12 Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van
hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd
samen. 

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over een vakdocent Lichamelijke opvoeding

2. We gebruiken de basislessen Bewegingsonderwijs

Aandachtspunt Prioriteit

De leerlingen krijgen goed bewegingsonderwijs gemiddeld

Er is een meerjarenplan voor het bewegingsonderwijs laag

De buitenspeelmogelijkheden met betrekking tot bewegen zijn goed gemiddeld

4.13 Engelse taal
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Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. De aandacht
die we besteden aan de Engelse taal zorgt ervoor, dat onze school zich onderscheid van andere scholen.  
-Engelse taal wordt gegeven aan alle kinderen

Kwaliteitsindicatoren

1. In alle groepen wordt structureel Engelse les gegeven met behulp van de methode Take it Easy

Aandachtspunt Prioriteit

Borgen van de kwaliteit en lestijd van de lessen Engels gemiddeld

4.14 Les- en leertijd

Op onze school hanteren we de volgende lestijden voor groep 1 t/m 8: we starten ’s morgens om 8.30 uur en lunchen
tussen 12.00 en 13.00 uur. ’s Middags is er les van 13.00 – 14.45 uur. Op woensdag zijn de tijden: 08.30 – 12.30 uur.
Voor de kleuters gelden dezelfde lestijden, alleen op een aantal vrijdagen zijn ze vrij. Deze vrijdagen worden
voorafgaand aan de zomervakantie met de ouders gecommuniceerd. Op onze school willen we de leertijd effectief
besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen
daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het
leerstofaanbod eigen kunnen maken. We werken vanuit een lessentabel (zie schoolgids), een weekoverzicht en een
dagvoorbereiding. In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen.

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en)

2. De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd)

3. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel)

4. De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster

5. De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften

Aandachtspunt Prioriteit

Effectieve lestijd in alle groepen hoog

Voldoende tijd voor automatiseren (taal en reken) Expliciet opnemen in het (week en
dag)rooster

hoog

4.15 Pedagogisch handelen

Onze leraren hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: hun leerlingen op te voeden tot goede burgers.
Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen
omgaan. In onze lessen besteden we dan ook gericht aandacht aan de sociale en maatschappelijke competenties
van de leerlingen. Onze leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich
gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel
waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk
zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. 
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
-Wij hebben een gemeenschappelijke stijl en taal in ons pedagogisch handelen 
-Wij gebruiken gestructureerd en duidelijk de mogelijkheden van onze methode 
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Kwaliteitsindicatoren

1. De leraar zorgt voor een ontspannen sfeer

2. De leraar zorgt voor veiligheid

3. De leraar toont en bevordert het respect voor leerlingen

4. De leraar ondersteunt het zelfvertrouwen van de leerlingen

5. De leraar geeft expliciet blijk van hoge verwachtingen

6. De leraar richt een leeromgeving in die uitdagend en rijk is

7. De leraar beschikt over een pedagogisch repertoire voor passende interventies

8. De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan

9. De leraren geven de leerlingen positieve persoonlijke aandacht

10. De leraren tonen in gedrag en taalgebruik voor alle leerlingen respect

11. De leraren bevorderen het zelfvertrouwen van de leerlingen

12. De leraren maken weloverwogen gebruik van complimenten en correcties

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 2,63

Aandachtspunt Prioriteit

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale competenties gemiddeld

De school hanteert gedragsregels voor leraren hoog

4.16 Didactisch handelen

Op onze school hebben de leraren de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht. Op basis daarvan
zorgen de leraren voor gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs: ze zorgen voor leerstof, uitleg, opdrachten en
begeleiding die past bij zowel de groep als geheel, als de individuele leerling. Daarnaast variëren ze de leertijd
afhankelijk van de onderwijsbehoeften. De instructie wordt gegeven aan de hand van een door ons zelf
samengestelde leidraad. Van belang is, dat de uitleg en de verwerking van de leerstof leiden tot begrip van de
leerstof. De verwerking kenmerkt zich door: actieve leerlingen en ondersteuning door de leraar (in evenwicht met
uitdaging). De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
-Onze eigen huisstijl, geschreven vanuit diverse invalshoeken waarbij we uitgaan van de ontwikkelingspsychologie 

Dit document wordt geschreven en ingevoerd in het schooljaar 2021-2022
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Kwaliteitsindicatoren

1. De leraar maakt duidelijk hoe de les aansluit bij voorgaande lessen

2. De leraar verduidelijkt bij aanvang van de les de lesdoelen

3. De leraar maakt voor leerlingen de opbouw van de les inzichtelijk

4. De leraar geeft duidelijke uitleg van de leerstof en opdrachten

5. De leraar geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische hulpmiddelen

6. De leraar betrekt alle leerlingen bij de les

7. De leraar hanteert bij uitleg werkvormen die leerlingen activeren

8. De leraar geeft feedback aan leerlingen

9. De leraar gaat na of de lesdoelen bereikt zijn

10. De leraren volgen de vorderingen van hun leerlingen systematisch

11. De leraren stemmen de instructie en verwerking af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen

12. De leraren analyseren de vorderingen van de leerlingen om vast te stellen wat de aanpassingen van het
aanbod en/of het onderwijsleerproces moeten zijn voor de groep

13. De leraar stemt instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen

14. De leraar stemt de verwerking van de leerstof af op relevante verschillen tussen leerlingen

15. Het taalgebruik van de leerkracht past bij de taalbehoeften van de leerlingen

16. De leraar biedt zwakke leerlingen extra leer- en instructietijd

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 2,85

Aandachtspunt Prioriteit

De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau
van de leerlingen

hoog

De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen hoog

De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en individuele
leerlingen

hoog

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften
van de leerlingen

hoog

4.17 Klassenmanagement

Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze leraren pas
succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen organiseren. 
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Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal

2. De leraren hanteren heldere regels en routines

3. De leraren voorkomen probleemgedrag

4. De leraren zorgen ervoor, dat de lesactiviteiten goed georganiseerd zijn

Aandachtspunt Prioriteit

-Alle groepen zijn opgeruimd en gestructureerd gemiddeld

4.18 Zorg en begeleiding

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

Kwaliteitsindicatoren

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

2. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard en de zorg voor
zorgleerlingen

3. De school voert de zorg planmatig uit

4. De school gaat de effecten van de zorg na

5. De school gebruikt de informatie van scholen en instellingen waar de leerlingen vandaan komen voor de
begeleiding van de leerlingen

6. De school maakt beredeneerde afwegingen bij de doorstroom van leerlingen binnen de school

7. De school begeleidt de ouders/verzorgers en de leerlingen bij de keuze voor het vervolgonderwijs

8. De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben

9. De school betrekt de ouders/verzorgers van leerlingen bij de zorg van hun kind

10. De school waarborgt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op
leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,4

Bijlagen
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1. School Ondersteunings Profiel Wilakkers

4.19 Talentontwikkeling

4.20 Toetsing en afsluiting

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS
ParnasSys. Voor een toetsoverzicht: zie bijlage. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de
Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over
de toetsresultaten. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (Cito). Ouders krijgen in dat jaar ook een
VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in de schoolgids (zie bijlage). 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 3,88

Bijlagen

1. adviesprocedure groep 8 Wilakkers
2. Toetskalender Wilakkers 21-22
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5 Personeelsbeleid

5.1 Integraal Personeelsbeleid

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie van de school, en aan de volgende competenties. 

1. Pedagogisch handelen
2. Didactisch handelen
3. Klassenmanagement
4. Opbrengstgericht werken
5. Professionele ontwikkeling
6. Communicatie en samenwerking
7. Professionele houding

Naar aanleiding van deze competenties zullen ook meerdere keren per jaar klassenbezoeken gedaan worden die
gekoppeld worden aan zorg voor onze leerlingen en invoering en borging van diverse ontwikkelingen.

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over een functionerende gesprekencyclus

2. We beschikken over een schooleigen handvat voor leerkrachtgedrag en handelen

3. et personeelsbeleid richt zich m.n. op de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren

4. We onderhouden onze bekwaamheden op een effectieve wijze

Beoordeling

De ambities worden een keer per jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO), ook maakt
dit deel uit van de gesprekkencyclus en laten we hiermee persoonlijke en schoolontwikkeling samengaan.

5.2 Bevoegde en bekwame leraren

Op onze school werken bevoegde en bekwame leraren. 

Alle leraren beschikken daarom over een pabo-diploma. De schoolleider beschikt over een diploma van een opleiding
voor schoolleiders. 
Ten aanzien van het bijhouden van de bekwaamheid van de directie en de leraren verwijzen we naar de paragraaf
Professionalisering. Daarin staat de gevolgde scholing over de afgelopen periode vermeld (zie hoofdstuk
Personeelsbeleid). Het ontwikkelen van de bekwaamheid van de leraren verloopt daarnaast via de lijn startbekwaam ,
basisbekwaam en vakbekwaam .  

In de gesprekkencyclus bespreken we hoe leraren zich kunnen ontwikkelen van de ene fase naar de volgende fase
van bekwaamheid. De directeur staat ingeschreven in het schoolleidersregister.

5.3 Organisatorische doelen

We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uitziet
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Specifieke taken en
functies

Huidige situatie 2020-2021 Gewenste
Situatie 2024

1 Aantal personeelsleden 30 vergelijkbaar

2 Verhouding man / vrouw 9 / 21 vergelijkbaar

3 L10 leraren 14 vergelijkbaar

4 L 11 leraren 7 vergelijkbaar

5 Aantal Intern begeleiders 2 (geen diploma IB), wel diploma Master Sen en diploma
gespecialiseerd groepsleerkracht

2

6 Gediplomeerd
schoolleider

2 (vakbekwaam),  één collega start de opleiding basisbekwaam
(masterclass SKPO)

1 of 2

7 IT-specialisten 2 (geen opleiding) 2

8 Onderwijsassistent 1 2 of 3

9 Vakdocent
bewegingsonderwijs

1 begint schooljaar 2021-2022 1

 10  Taalspecialist 1

 11  Gedragsspecialist
(Master Sen)

1 1

 12  Rekenspecialist  1

 13 Specialist meer- en
hoogbegaafdheid 

 1

 14  Specialist kindercoach  1 (gediplomeerd) 1

organisatorische doelen zijn opgenomen in ons Schoolplan en komen standaard aan de orde bij de POP-ontwikkeling
en in de functioneringsgesprekken. Voor wat betreft de L11-leraren hebben we de wens om de volgende
specialisaties te creëren: een rekenspecialist, taalspecialist en een specialist Meer- en hoogbegaafdheid. .

Ons personeelsbeleid richt zich enerzijds op de ontwikkeling (m.n. pedagogisch-didactisch) van de leraren, en
anderzijds op ontwikkeling in een taak en/of functie.  
Van L11 leerkrachten wordt verwacht dat ze binnen de kennisteams een coördinerende rol hebben (kartrekker zijn
van de ontwikkelingen)

Voor de functies van leerkracht L10, leerkracht L11, Intern Begeleider en adjunct-directeur hebben we
functieprofielen. 
Zie bijlage.

Bijlagen

1. functiebeschrijving adjunct-directeur Wilakkers
2. Criteria schaal L11 Wilakkers
3. Criteria schaal L10 Wilakkers
4. functieprofiel Intern Begeleider Wilakkers

5.4 De schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur van de school. Kenmerkend voor de
schoolleiding is, dat ze zich richt op het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat organiseren van de
gang van zaken op school. In de derde plaats vindt de schoolleiding met name het onderwijskundig leiderschap van
belang. De directie wil adaptief leiding geven, dat betekent dat ze daar waar nodig en noodzakelijk rekening houdt
met verschillen tussen leraren.  
Ook vinden wij het krijgen en dragen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen zeer belangrijk.
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Kwaliteitsindicatoren

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

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

5.5 Professionele cultuur

De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt
wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team
ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren. Daartoe leggen de directie, de IB-ers
en eventueel coördinatoren klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd. 

De school zal zich lopende dit schoolplan ook met elkaar gaan buigen over deze professionele houding. 
Typerend voor onze school is tevens, dat we leren met en van elkaar in professionele leergemeenschappen (onze
kennisteams). 

De PLG’s borgen dat de leraren een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het
onderwijskundig beleid. Daarnaast participeren ze in werkgroepen die gestalte geven aan de realisatie van de
actiepunten zoals deze zijn opgenomen in het schoolplan en het jaarplan.

5.6 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 Fontys pabo Eindhoven de gelegenheid om ervaring
op te doen, tevens maken wij samen met de pabo deel uit van het zogenaamde POS (Partnerschap Opleiden
Scholen). Jaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd welke leerkracht een stagiaire of LIO-er in de klas wil
(kan) begeleiden. Het aantal plaatsingsmogelijkheden wordt doorgegeven aan de pabo. Mogelijke stagiaires kunnen
worden uitgenodigd voor een gesprek met onze stagecoördinatoren en de betreffende leerkracht. Als na het gesprek
alle partijen positief zijn worden nadere afspraken gemaakt. Voor de beoordeling van stagiaires maken wij gebruik van
de beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool. 
We hebben ook structureel studenten van het Summa. Zowel voor bewegingsonderwijs als voor de opleiding voor
onderwijsassistent. 
Daarnaast bieden wij ook geregeld plaats aan zogenaamde snuffelstages of leerlingen die in het kader van
profielwerkstukken onderzoek willen doen op een basisschool. Ook hebben wij studenten die een zij-instroomtraject
doen en indien mogelijk geven wij ook studenten van andere opleidingen een plek. 
Wij vinden dit zeer belangrijk want dit zorgt voor een positieve ontwikkelingsgerichte dynamiek.

Kwaliteitsindicatoren

1. Wij zorgen voor een optimale sfeer zodat studenten bij ons een goede ontwikkeling door kunnen maken.

5.7 Introductie en begeleiding

Nieuwe leraren krijgen een maatje en naast de uren duurzame inzetbaarheid een ‘bijzonder budget’ van 40 uren op
jaarbasis voor het inwerken in de organisatie. Samen met het maatje en de schoolleiding of IB wordt het
introductiebeleid uitgevoerd. Daarmee wordt de nieuwe collega op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de
doelen van de school.  Nieuwe leerkrachten werken vanuit de competenties die zijn gerelateerd aan de fase
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‘startbekwaam’. De plaatsing in een groep is afhankelijk van de kwaliteit(en) van de nieuwe collega. De lesobservaties
(zie begeleidingsplan) worden uitgevoerd door de schoolleiding en of de IB-er. Om te bepalen of de nieuwe leraar zich
in voldoende mate ontwikkelt naar basisbekwaam wordt hierover ook gesproken in onze gesprekkencyclus.

5.8 Taakbeleid

Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. We hebben daarbij gekozen voor het
basismodel. Ieder jaar wordt met iedere individuele werknemer afspraken gemaakt over het aantal lesuren of
lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken. 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 uitgegaan van wensen en sterke kanten van de
personeelsleden.

5.9 Klassenbezoek

De directie en de IB-er leggen jaarlijks –conform een opgesteld rooster, zie bijlage- bij ieder teamlid klassenbezoeken
af. Daarbij gebruiken we diverse instrumenten. Bij het klassenbezoek wordt de kijkwijzer gebruikt. Daarnaast wordt
bekeken of de leraar op een correcte wijze uitvoering geeft aan de gemaakte prestatie-afspraken en/of persoonlijke
ontwikkelplannen. Na afloop van het klassenbezoek volgt (standaard) een reflectief gesprek waarin nieuwe prestatie-
afspraken worden gemaakt en waarin de follow-up wordt vastgelegd. Naast klassenbezoeken onderscheiden we
flitsbezoeken. Deze consultaties zijn kort en gekoppeld aan een observatiepunt. Na afloop krijgt de leraar een
reflectieve vraag. De reflectieve vraag en het antwoord worden gearchiveerd.

Aandachtspunt Prioriteit

Opstellen van een bezoekrooster voor de groepsbezoeken hoog

Bijlagen

1. Handout startende en beginnende leerkrachten
2. Praktijkkaart coaching en begeleiding leerkrachten
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6 Organisatiebeleid

6.1 Organisatiestructuur

Onze school is een van de 35 scholen van de SKPO. De directie (directeur en adjunct-directeur) geven leiding aan de
school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. 

De directie wordt bijgestaan door twee IB-ers die ook de onder- en bovenbouw coördineren. 
De school heeft de beschikking over een oudervereniging en een MR. Op Stichtingsniveau is er een GMR. 

Ook heeft de school een leerlingenraad.

6.2 Groeperingsvormen

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. In enkele gevallen kunnen er combinatieklassen worden
gevormd, meestal is er sprake van parallelklassen. De indeling van klassen vindt dan plaats op basis van overleg.
Mochten groepen zich goed ontwikkelen en er is een goed dynamiek dan blijven deze groepen zoveel mogelijk bij
elkaar. Toch kan het voorkomen dat we andere keuzes maken, deze worden dan beredeneerd gedaan waarbij we
goed kijken naar de ontwikkeling van de leerlingen. De school plaatst de leerlingen dus tactisch. De lessen worden in
het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Bij Rekenen en Lezen wordt het klassenverband –indien
echt  noodzakelijk- doorbroken. Kinderen kunnen dan elders op eigen niveau rekenen of lezen. 

6.3 Het schoolklimaat

Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een
school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de
dagelijkse gang van zaken. 

6.4 Veiligheid

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

De school beschikt over een registratiesysteem (DVVS): de leraar registreert hierin incidenten en ongevallen. 

De school probeert incidenten en ongevallen te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels. Deze regels worden ook
daadwerkelijk gehanteerd. De school beschikt over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Incidenten en ongevallen worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen
worden, wordt de (adjunct-)directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van
incidenten en ongevallen. 

De ouders en de leraren worden 1 x per twee jaar bevraagd op veiligheidsaspecten. De veiligheid van de leerlingen
wordt jaarlijks gemonitord met een gevalideerd instrument: WMK. De gegevens worden aangeleverd bij de Inspectie
van het Onderwijs.

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. De school beschikt niet over een specifieke veiligheidscoördinator (aanspreekpunt). In de
schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten m.b.t. veiligheid. De school
beschikt over 5 BHV'ers en 2 gediplomeerde EHBO'ers.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,18

Aandachtspunt Prioriteit

De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de
democratische rechtsstaat

gemiddeld
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Bijlagen

1. anti-pestprotocol

6.5 Contacten met ouders

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. 

Kwaliteitsindicatoren

1. De school betrekt de ouders bij schoolactiviteiten

2. De school stelt zich op de hoogte van de opvattingen en de verwachtingen van ouders over het onderwijs en
houdt daar rekening mee

3. De school informeert ouders op een functionele wijze (schoolgids) over de kenmerken van de school

4. De school informeert ouders regelmatig over de actuele gang van zaken op school

5. De leraren laten zich informeren over de opvattingen en bevindingen van ouders over de ontwikkeling van hun
kind op school en thuis

6. De leraren informeren ouders regelmatig over de voortgang in de ontwikkeling van hun kind

7. De leraren stimuleren onderwijsondersteunend gedrag van ouders in de thuissituatie

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Koerskaart ouders 2021 - Kwaliteit 3,51

Koerskaart ouders 2021 - Veiligheid 3,57

Koerskaart ouders 2021 - Welbevinden 3,49

Koerskaart ouders 2021 - Pedagogisch handelen 3,65

Koerskaart ouders 2021 - Lesgeven 3,48

Koerskaart ouders 2021 - Ondersteuning leerlingen 3,42

Koerskaart ouders 2021 - Informatie 2,83

Koerskaart ouders 2021 - Zorg voor elkaar 3,26

Koerskaart ouders 2021 - Verbreed perspectief, respect, nieuwsgierigheid 3,29

Koerskaart ouders 2021 - Eigenaarschap 2,92

Koerskaart ouders 2021 - Kansrijk onderwijs voor alle leerlingen 3,09

6.6 Overgang PO-VO

We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de
scholen waaraan we leerlingen leveren. 

Wij zorgen ook voor een gedegen advies waar we naar diverse factoren kijken.
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Kwaliteitsindicatoren

1. Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld (zie bijlage)

2. e overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren

3. We hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt

4. We controleren of onze adviezen effectief zijn

Bijlagen

1. adviesprocedure Wilakkers

6.7 Voor- en vroegschoolse educatie

Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met de
peuterspeelzaal in de buurt van onze school. Wij zijn hiervoor ook een zogeheten SPIL-centrum. De samenwerking
bestaat uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de
zorg en begeleiding. Onze school (vroegschool: groep 1 en 2) maakt gebruik van de methode Kleuterplein en het
registratiemodel KIJK, deze laatste wordt ook bij onze partner Korein gebruikt. We onderhouden een zeer goede
relatie met de peuterspeelzaal en vormen ook samen het SPIL-centrum, we zijn voornemens om deze samenwerking
daar waar mogelijk uit te breiden. Een en ander is zorgvuldig vastgelegd in het SPIL-plan en in het SPIL-Zorgjaarplan
(zie bijlage). Er is in alle gevallen van plaatsing op De Wilakkers sprake van een warme overdracht. 

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod

2. De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd

3. De kwaliteitszorg richt zich (ook) op VVE

4. Er is in alle gevallen sprake van een warme overdracht

Bijlagen

1. VVE verbeterplan SPILcentrum Tuindorp
2. SPIL-zorgjaarplan

6.8 Leiderschap

Bij de SKPO is integraal leiderschap een belangrijk uitgangspunt. Dit betekent dat de de verantwoording daar wordt
gelegd waar deze thuishoort; liefst zo laag mogelijk in de organisatie. 

Dit uitgangspunt hanteren wij op school ook. 
De kernbegrippen van onze visie op leidinggeven zijn:

vertrouwen;
zelfsturing en zelfstandigheid;
verantwoordelijkheid;
autonomie. 

Deze begrippen zijn in alle lagen zichtbaar binnen SKPO 

Bestuur--> directies —> teamleden —> leerlingen 
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7 Financieel beleid

7.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken

De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidsplan van de
SKPO. De algemeen directeur (c.q. het bestuur) is eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding van de
middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de
optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de SKPO en het
schoolplan van de school te realiseren. 
Alle gelden worden bovenschools beheerd, evenals de gelden die voortkomen uit de bestemmingsboxen. Het bestuur
en de controller van de stichting zorgt –in samenspraak met de directeuren- voor een deugdelijke verdeling van de
gelden over de scholen. De financiële ondersteuning wordt verzorgd door de controller die werkzaam is op het
stafbureau.

7.2 Rapportages

Tijdens de kwartaalgesprekken bespreken controller en de directeur van de school de financiële positie van de
school. Eenmaal per jaar vindt het begrotingsgesprek plaats tussen en de controller en de directeur van de school.
Hierin worden personele en materiële middelen die de school ter beschikking heeft, besproken. Voor verdere
toelichting, zie " begroting"

7.3 Interne geldstromen

De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar door de controller, in samenspraak met de directeur
van de school, vastgesteld. De vastgestelde begroting is richtinggevend voor de directeur. Dat betekent dat in
principe geen (grote) uitgaven kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is
toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee
een belangrijk sturingselement geworden. 
De MR van de school heeft hierin ook altijd een stem en kijkt of de begroting hoort bij de beoogde doelen van De
Wilakkers.
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8 Zorg voor kwaliteit

8.1 Kwaliteitszorg

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren
we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Daarnaast hebben we onze
kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de
ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. De instrumenten die we inzetten voor kwaliteitszorg en
integraal personeelsbeleid (zie hoofdstuk Personeelsbeleid) leiden vrijwel altijd tot aandachtspunten. Samen met het
team –en in het perspectief van onze streefbeelden en actuele ontwikkelingen- stellen we op basis daarvan
verbeterpunten vast. Daarbij gaat het altijd om keuzes; we gaan uit van het principe: niet het vele is goed, maar het
goede is veel. De gekozen verbeterpunten worden daarna verwerkt in het jaarplan en uitgewerkt door een
kennisteam, individueel teamlid of een werkgroep. De directie monitort de voortgang. Aan het eind van het jaar
evalueren we de verbeterplannen en verantwoorden we ons over onze werkzaamheden in het jaarverslag. De
belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: Hoog uitstroomperspectief naar het
Voortgezet Onderwijs (VO), veel culturen door de aanwezigheid van veel Internationals, hoge verwachtingen van
onze leerlingen gekoppeld aan schoolweging, grote behoefte aan goede differentiatie in de groep. 
De school hanteert wel een leerstofjaarklassensysteem en werkt met een gemeenschappelijk visie op instructie
geven.

Kwaliteitsindicatoren

1. De voorschool heft ambitieuze doelen voor zichzelf geformuleerd die passen bij haar maatschappelijke
opdracht

2. De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten

3. De school evalueert regelmatig het leren en onderwijzen

4. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten

5. De school borgt de kwaliteit van haar leren en onderwijzen

6. De school rapporteert aan belanghebbenden inzichtelijk over de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs

7. De schoolleiding stuurt de kwaliteitszorg aan

8. De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen zoals geformuleerd in het schoolplan

9. De schoolleiding zorgt voor een professionele cultuur

10. Er is VVE-coördinatie op de voor- resp. vroegschool

11. In de kwaliteitszorg van de basisschool wordt ook specifiek naar VVE gekeken

Beoordeling

De ambities worden minimaal één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-
PO). 
Ook met het bestuur wordt een tweetal keer per jaar gesproken over de voortgang van de plannen. Hierbij worden
ook prestatieafspraken vastgelegd en deze worden ook met elkaar geëvalueerd. 

We ontwikkelen een systematiek van coaching door schoolleiding-Interne begeleiding tot expert-leerkrachten.
We evalueren ieder jaar onze opbrengsten met elkaar en kijken vervolgens vanuit vraag wat iedere groep en
leerkracht nodig heeft. 
We hebben een duidelijke visie op onderwijskwaliteit.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 2,3

Koerskaart ouders 2021 - Informatie 2,83

Koerskaart ouders 2021 - Eigenaarschap 2,92

Wilakkers

Schoolplan 2020-2024 36



Aandachtspunt Prioriteit

Het systeem voor kwaliteitszorg richt zich op de leerresultaten hoog

Het systeem voor kwaliteitszorg richt zich op het onderwijsleerproces hoog

De school pleegt systematisch kwaliteitszorg hoog

De school evalueert regelmatig of de doelen gehaald worden hoog

De school beschikt over toetsbare doelen hoog

De oorzaken van tekortschietende onderwijskwaliteit worden geanalyseerd hoog

8.2 Kwaliteitscultuur

Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren
van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie
die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen. De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: De verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie. Collega's weten goed uit
te leggen hoe pedagogisch en didactisch handelen op De Wilakkers is. Kinderen hebben een stem en worden
geraadpleegd. Ouder hebben een stem en worden geraadpleegd. 
Persoonlijke ontwikkeling is gekoppeld aan de schoolontwikkeling.

Beoordeling

De ambities worden op meerdere vlakken, ieder jaar gemeten.
We doen dit via de groepsbesprekingen, methode onafhankelijke toetsing, vragenlijsten sociale veiligheid en middels
de gesprekkencyclus personeel.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 2,91

Aandachtspunt Prioriteit

Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen gestelde bekwaamheidseisen een rol hoog

8.3 Verantwoording en dialoog

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

Beoordeling

De ambities worden een keer per jaar beoordeeld via een meting van de basiskwaliteit.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3,1

8.4 Het meten van de basiskwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2017 de basiskwaliteit op 17 standaarden. Wij
hebben gemeten of we voldoen aan de gestelde eisen van basiskwaliteit met behulp van de knop Zelfevaluatie
Basiskwaliteit (Mijnschoolplan.nl). De scores per standaard en de actiepunten zijn opgenomen in ons schoolplan in de
bijpassende paragrafen. De totaaluitslagen zijn als bijlage toegevoegd aan ons schoolplan. We zijn voornemens om
de basiskwaliteit 1 x per twee jaar te meten met behulp van het instrument WMK-PO. De acties die dat oplevert zullen
we meenemen in de jaarplannen.

Beoordeling
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De basiskwaliteit wordt een keer per twee jaar beoordeeld door directie en team.

Omschrijving Resultaat

Koerskaart leerlingen 2021 - Zorg voor elkaar 3,22

Koerskaart leerlingen 2021 - Verbreed perspectief, respect, nieuwsgierigheid 3,41

Koerskaart leerlingen 2021 - Eigenaarschap 3,1

Koerskaart leerlingen 2021 - Hoge verwachtingen 3,39

Koerskaart ouders 2021 - Kwaliteit 3,51

Koerskaart ouders 2021 - Veiligheid 3,57

Koerskaart ouders 2021 - Welbevinden 3,49

Koerskaart ouders 2021 - Pedagogisch handelen 3,65

Koerskaart ouders 2021 - Lesgeven 3,48

Koerskaart ouders 2021 - Ondersteuning leerlingen 3,42

Koerskaart ouders 2021 - Informatie 2,83

Koerskaart ouders 2021 - Zorg voor elkaar 3,26

Koerskaart ouders 2021 - Verbreed perspectief, respect, nieuwsgierigheid 3,29

Koerskaart ouders 2021 - Eigenaarschap 2,92

Koerskaart ouders 2021 - Kansrijk onderwijs voor alle leerlingen 3,09

Koerssleutel schoolleider 2021 - Zorg voor de omgeving/wereld 3,25

Koerssleutel schoolleider 2021 - De kracht van diversiteit 3,5

Koerssleutel schoolleider 2021 - Brede ontwikkeling 3,18

Medewerker tevredenheidsonderzoek 2020-2021 - Sfeer op je werk 3,51

Medewerker tevredenheidsonderzoek 2020-2021 - Ontwikkeling 3,07

Medewerker tevredenheidsonderzoek 2020-2021 - Samenwerking met mijn leidinggevende 3,24

Medewerker tevredenheidsonderzoek 2020-2021 - Verantwoordelijkheid 3,09

Medewerker tevredenheidsonderzoek 2020-2021 - Welbevinden 3,34

8.5 Onze eigen kwaliteitsaspecten

Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten (eigen ambities). We hebben per paragraaf
steeds aangegeven wat de "kenmerken" zijn van onze school, geformuleerd als kwaliteitsindicatoren. Sommige
kenmerken hebben we geoormerkt als "eigen kwaliteitsaspecten". Het gaat daarbij om kenmerken
(kwaliteitsindicatoren) waarvan we vinden dat we daarbij toegevoegde waarde leveren ten opzichte van de
basiskwaliteit. De verzameling van de eigen kwaliteitsaspecten is opgenomen in een bijlage. De meest bijzondere
eigen kwaliteitsaspecten noemen we "parels". Onze parels staan vermeld in het hoofdstuk Onderwijskundig beleid
(zie paragraaf Missie)

8.6 Wet- en regelgeving

Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
5. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband)
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6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd
8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m

8
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9 Strategisch beleid

9.1 Strategisch beleid

1. SKPO – bestuur, organisatie, scholen 

Basisschool De Wilakkers valt onder het bevoegd gezag van SKPO en maakt gebruik van een aantal algemene
ondersteuningsfuncties die binnen het SKPO-stafbureau zijn georganiseerd. De stichting heeft vier brede
basisscholen in Son en Breugel en 31 scholen in Eindhoven. De Eindhovense scholen maken onderdeel uit van
een SPIL-centrum of zijn Integraal Kindcentrum. Alle SKPO-scholen werken samen met hun
kinderopvangpartner aan de doorgaande ontwikkeling van kinderen van nul tot twaalf jaar. Van hen bieden er 32
regulier basisonderwijs en twee speciaal basisonderwijs (SBO). Daarnaast is er onze basisschool speciaal voor
kinderen van ouders die recent in Nederland wonen. 

2. Kansrijk onderwijs voor alle leerlingen 

De scholen van SKPO zijn meer dan een bestuurlijke eenheid. We vormen een herkenbare groep scholen voor
primair onderwijs met een gezamenlijke ambitie, dezelfde waarden en een gedeelde maatschappelijke opdracht:
kansrijk onderwijs bieden aan al onze leerlingen . We vinden het belangrijk dat onze doelen en drijfveren
zichtbaar zijn door de hele organisatie. Vanuit onze gelijkgestemde basishouding zijn we met elkaar verbonden
en versterken we elkaar. 

Strategie en focus 2020-2024 

Onze scholen staan in Eindhoven en omgeving: een kansrijke omgeving met een unieke dynamiek, waar
samenwerken aan vooruitgang vanzelfsprekend is. Niet voor niets hechten we bij SKPO veel waarde aan creatief
en onafhankelijk denken en hebben we hoge verwachtingen als het gaat om leren en ontwikkelen. 
Om onze leerlingen in een continu veranderende wereld zo goed mogelijk op hun toekomst voor te bereiden
koersen we, naast onze maatschappelijke opdracht, de komende jaren op drie gezamenlijk geformuleerde
focuspunten. Dat doen we onder het motto van Leren met lef. Meer van jezelf, meer vertrouwen, meer buiten de
lijntjes . 

De focuspunten zijn: 

• Uitdagend en innovatief onderwijs: leerlingen staan aan het stuur van hun eigen leeravontuur 

We dagen onze leerlingen maximaal uit in de context van de voortdurend veranderende samenleving. We leren
kinderen aan het stuur te staan van hun eigen leeravontuur. Ze worden eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Ze
weten wat de volgende stap in hun groeiproces is en zijn intrinsiek gemotiveerd om deze te zetten. Daarbij zijn in
de organisatie van ons onderwijs meerdere wegen mogelijk dan alleen de route één leerkracht, één lokaal, één
vak en één niveau. Samenwerken met leerlingen, ouders, collega's en anderen heeft een belangrijke positie in
het leerproces, voor zowel de leerling als voor onszelf. De inzet van innovatieve en digitale leermiddelen is
ondersteunend aan betekenisvol leren 

• Wereldburgerschap: we spreken allemaal de taal van internationaal 

Leerlingen, ouders, collega’s, allemaal zijn we wereldburgers. Iedereen is welkom. We gaan respectvol en open
met elkaar om, ongeacht afkomst, taal of religie. We zetten volop in op (wereld)taal. Alle leerlingen hebben
kennis van de wereld en we stimuleren het leren van elkaar. Wij maken gebruik van de kracht van diversiteit. Een
rijke diversiteit aan leerlingen, ouders en collega’s zorgt voor een groter (inter)cultureel bewustzijn. We leren
onze leerlingen kritisch te kijken naar wie ze zelf zijn en hun perspectief actief te verbreden door de ander vanuit
nieuwsgierigheid te ontmoeten. 

• Duurzaamheid: het nemen van verantwoordelijkheid is een vanzelfsprekendheid 

Duurzaamheid is een vanzelfsprekend, terugkerend item in het denken en spreken van leerlingen, ouders en
collega’s. Het gaat dan om zorg voor elkaar (incl. een gezonde leefstijl), de directe omgeving en de wereld.
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Duurzaamheidseducatie zit verweven in het lesaanbod. Binnen de hele organisatie toetsen we ons doen en laten
aan duurzaamheid. We hebben duurzaamheid verinnerlijkt; leerlingen en collega’s hebben een
duurzaamheidsgeweten ontwikkeld. Dit innerlijke kompas helpt ons bij het maken van duurzame(re) keuzes. 

3. Werken aan kwaliteit 

Bij SKPO werken we vanuit vertrouwen in kinderen en maken we ons onderwijs elke dag voor elke leerling
passend zodat zij zelfbewust en met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor een goede toekomst. We richten
een rijke leeromgeving in binnen en buiten de (m)uren van de school en zetten hoog in op zowel cognitieve
ontwikkeling als persoonlijke ontwikkeling. Voor ons is een stralend kind dat zichtbaar plezier heeft in leren het
bewijs dat ons onderwijs van hoge kwaliteit is. 
Dit vraagt om een bedoeling die breed wordt gedeeld en uitgedragen, een basis die op orde is en een flinke dosis
lef. Het vraagt ook om een professionele cultuur waarin we ons bij alles wat we doen afvragen of het bijdraagt
aan de realisatie van kansrijk onderwijs voor al onze leerlingen. Als gedreven vakmensen voeren we hierover
onderling en met onze partners een open dialoog. 
Dit alles doen we vanuit de volgende kernwaarden: 

• Ontwikkeling 
Wij staan voor leren met lef. Jezelf ontwikkelen is een proces van telkens doelen stellen, leren en reflecteren.
Vanuit je enthousiasme en motivatie leren we je om je talenten en mogelijkheden te benutten. We helpen je om
het zelf te doen. Nieuwsgierig zijn en fouten durven maken, helpt bij leren. We kijken met open blik naar de ander
en de wereld. Samen zorgen we voor een rijke leeromgeving. 
• Eigenheid 
Meer van jezelf. Jij en al je ‘eigen aardigheden’ mogen er zijn. Je bent goed zoals je bent. Met jouw initiatieven en
ambities voeg je iets moois toe aan de wereld. Soms zit het tegen en daar leer je misschien nog wel het meeste
van. Steun dan op je zelfvertrouwen en toon veerkracht. 
• Verantwoordelijkheid 
Verantwoordelijkheid en vertrouwen gaan hand-in-hand. We geven je volop vertrouwen en verantwoordelijkheid,
zodat je eigenaarschap kunt ontwikkelen. Je leert om verantwoordelijkheid te nemen, voor jezelf en voor
anderen. Door de ander vanuit vertrouwen te benaderen, toon je respect en denk je in kansen en mogelijkheden. 
• Verbinding 
Samen werken en samen leren is voor ons vanzelfsprekend. We staan open voor iedereen en gaan respectvol
met elkaar om. Door gebruik te maken van de kracht van diversiteit ontstaan betekenisvolle verbindingen. We
willen van betekenis zijn voor elkaar en we zijn erop gericht om elkaar succesvol te maken. 

4. Zicht op ontwikkeling 

De strategische focuspunten geven richting en bieden tegelijkertijd ruimte voor de eigen inkleuring van de
scholen. De voortgang op de strategie brengen we jaarlijks in beeld door middel van een koerskaart met daarop
'koerssleutels', waarover we op school- en organisatieniveau het gesprek met elkaar voeren. Ook de (G)MR en
de raad van toezicht maken deel uit van dit gesprek. 

Elke school bewandelt de koers vanuit zijn eigen startpunt en op zijn eigen manier, passend bij de ontwikkelfase
en identiteit van de school. We dagen iedere school daarbij nadrukkelijk uit ambitieus te zijn in zijn ontwikkeling,
de resultaten elk jaar te analyseren en bij te sturen indien nodig. Daarbij werken we met een aantal
kwaliteitsindicatoren die ons aanvullend en verdiepend inzicht geven. 

De opdracht van SKPO en de doelen die wij als organisatie nastreven om deze opdracht te verwezenlijken,
vertalen we ook door naar de bijdragen die we van onze collega's verwachten. Dat geeft duidelijkheid naar de
betreffende medewerker en daardoor bewerkstelligen we bovendien dat iedereen congruent - en vanuit de
bedoeling - zijn/haar bijdrage levert aan wat we met elkaar beogen. 

Het in lijn brengen van de organisatiedoelen naar de schooldoelen en vervolgens naar de bijdrage van de
collega's daarin, is cruciaal voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Het past bij SKPO om steeds vanuit
onze bedoeling te denken en te handelen en daarover met elkaar het gesprek te voeren. Op die manier komen
we tot het best mogelijke resultaat. 
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5. Personeelsbeleid 

We willen leerlingen het allerbeste onderwijs bieden. We geloven erin dat dit het meest succesvol is als we de
verantwoordelijkheid hiervoor bij de professionals zo laag mogelijk in de organisatie leggen. Dit geldt ook voor het
personeelsbeleid om zodoende de beste aansluiting te vinden in de onderwijskundige opdracht die de
desbetreffende school heeft. Collectief doen we dat door ruimte en vertrouwen te geven aan de professional en
dit te integreren in ons personeelsbeleid. 

Ruimte en vertrouwen kent een nauwe samenhang met verantwoordelijkheid en hier hebben we hoge
verwachtingen in. Dit zie je terug in HR-thema's zoals hoe we bijvoorbeeld omgaan met verzuim, mobiliteit en het
werkverdelingsplan. Ruimte voor de professional zien we de afgelopen jaren ook steeds meer terug in de cao
primair onderwijs en deze ontwikkeling omarmen we met enthousiasme omdat het past bij onze organisatie en
we erin geloven dat dit de kwaliteit van de professional en dus die van het onderwijs ten goede komt. 

Actueel is het lerarentekort dat steeds meer voelbaar is geworden. De continuïteit en kwaliteit van het onderwijs
komen hiermee onder druk te staan. Dit vraagt van scholen om anders na te denken over hoe zij onderwijs
organiseren. Er ontstaan vragen zoals: 'Hoe gaan we om met de realiteit dat er niet altijd een vervangende
leerkracht beschikbaar is? Dat vacatures niet of niet direct ingevuld kunnen worden? Hoe vergroten we de 'vijver'
met potentiële collega's?' Personeelsbeleid komt tot stand door dialoog met onze schoolleiders en zij hebben op
hun beurt weer een dialoog met het team. Deels wordt dit georganiseerd en is het gestructureerd in bijvoorbeeld
directie-overleggen, teamvergaderingen en de verschillende netwerken voor bijvoorbeeld intern begeleiders,
VVE-coördinatoren, ICT etc. Voor het andere deel ontstaat dit in dialoog.
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10 Aandachtspunten 2020-2024

Hoofdstuk /
paragraaf Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Duurzaamheid en gezondheid: onze school beschikt over een
duurzaam schoolplein en een duurzaam gebouw, er wordt gewerkt met
projecten duurzaamheid, is er vergroening in de klas, is er aandacht
voor bewegen (leerlijn gym en buitenschoolse sportactiviteiten) en de
school het keurmerk Gezonde School.

gemiddeld

ICT: op onze school wordt planmatig en op maat ICT ingezet van
groep 1 t/m 8, kunnen leerlingenvoor CITO-toetsen gebruik maken van
Kurzweil en wordt structureel aandacht besteed aan het gebruik van
social media.

hoog

Internationalisering: schoolbreed wordt engelse les gegeven,
leerkrachten zijn op de hoogte van mogelijkheden van meertaligheid,
(moeder)talen worden functioneel ingezet, in de schoolbibliotheek
worden meertalige boeken opgenomen, per kleuterthema wordt een
internationale woordenmuur gemaakt en zijn meertalige
prentenboeken beschikbaar en zijn de verschillende nationaliteiten van
onze leerlingen zichtbaar in de school (o.a. werelkdkaart).

hoog

Kennis: voor alle vakgebieden wordt gewerkt met een up-to-date
methode die past bij onze leerlingen en visie, bij de kleuters wordt
gewerkt met beredeneerd aanbod, er wordt gewerkt met een cyclisch
protocol meer- en hoogbegaafdheid en er wordt gewerkt met een
cyclisch protocol schrijfonderwijs,

hoog

Sociaal-emotioneel: er wordt gewerkt met een (nieuwe) methode
passend bij onze leerlingen en visie, de implementatie wordt
tussentijds geëvalueerd en het proces en kwaliteit worden bewaakt
door klassenbezoeken.

hoog

Cultuur/talentontwikkeling: er is een leerlijn aanwezig waarin wordt
voldaan aan de kerndoelen, er wordt gewerkt met de regeling Cultuur
met Kwaliteit en leerlingen maken kennis met cultuuruitingen en -
activiteiten.

gemiddeld

Pedagogische Didactische leidraad: er is een gezamenlijke visie
omtrent het pedagogisch didactisch handelen op de Wilakkers.

hoog

Kwaliteitszorg: Wij doen systematisch de goede dingen nog beter en
ieder teamlid weet dit goed uit te leggen en voert hierover de
professionele dialoog. Uitgangspunt is en blijft, wat is het beste voor
onze kinderen

hoog

Educatief partnerschap: met ouders samen is een samenwerking
vormgegeven en vastgelegd waarin ouders helpen bij activiteiten op
school en waarin de expertise van ouders divers wordt ingezet

gemiddeld

Kwaliteitszorg Het systeem voor kwaliteitszorg richt zich op de leerresultaten hoog

Het systeem voor kwaliteitszorg richt zich op het onderwijsleerproces hoog

De school pleegt systematisch kwaliteitszorg hoog

De school evalueert regelmatig of de doelen gehaald worden hoog

De school beschikt over toetsbare doelen hoog

De oorzaken van tekortschietende onderwijskwaliteit worden
geanalyseerd

hoog
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Taalleesonderwijs Het maken van een taalbeleidsplan gemiddeld

Wereldoriëntatie Ervoor zorgen dat met name de verbinding in de lessen WO gelegd
wordt met onderzoekend en ontdekkend leren en culturele vorming

hoog

Kunstzinnige
vorming

Geven alle leerkrachten deze lessen ook zoals is afgesproken gemiddeld

Is de kwaliteit van de lessen kunstzinnige vorming goed gemiddeld

Bewegingsonderwijs De leerlingen krijgen goed bewegingsonderwijs gemiddeld

Er is een meerjarenplan voor het bewegingsonderwijs laag

De buitenspeelmogelijkheden met betrekking tot bewegen zijn goed gemiddeld

Engelse taal Borgen van de kwaliteit en lestijd van de lessen Engels gemiddeld

Les- en leertijd Effectieve lestijd in alle groepen hoog

Voldoende tijd voor automatiseren (taal en reken) Expliciet opnemen in
het (week en dag)rooster

hoog

Klassenmanagement -Alle groepen zijn opgeruimd en gestructureerd gemiddeld

Klassenbezoek Opstellen van een bezoekrooster voor de groepsbezoeken hoog

Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

De school heeft op basis van de kenmerken reële verwachtingen
vastgesteld over het niveau dat de leerlingen kunnen bereiken

hoog

De school kan aantonen dat zij uit de leerlingen haalt wat er in zit hoog

Leerstofaanbod Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen hoog

Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die
kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie

hoog

Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat

gemiddeld

Pedagogisch
handelen

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale
competenties

gemiddeld

De school hanteert gedragsregels voor leraren hoog

Didactisch handelen De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij het
beoogde eindniveau van de leerlingen

hoog

De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en
individuele leerlingen

hoog

De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep
en individuele leerlingen

hoog

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging,
afhankelijk van de behoeften van de leerlingen

hoog

Passend onderwijs De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het
niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de
mogelijkheden en behoeften van de leerling)

gemiddeld

De school biedt passende ondersteuning en/of begeleiding aan
wanneer het niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep
(passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

gemiddeld

Hoofdstuk /
paragraaf Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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Resultaten De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden

hoog

Vervolgsucces De school beschikt over toereikende gegevens over het vervolg van de
loopbaan van leerlingen die de school verlaten hebben

laag

De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven
schooladviezen in overeenstemming zijn met de loopbaan van de
leerlingen

gemiddeld

De eerder afgegeven schooladviezen passen bij het vervolgsucces
van de leerlingen

laag

Veiligheid De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de
basiswaarden van de democratische rechtsstaat

gemiddeld

Samenwerking Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school
samen met het samenwerkingsverband

laag

De school voert afspraken uit de Lokale Educatieve Agenda uit laag

Kwaliteitscultuur Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen gestelde
bekwaamheidseisen een rol

hoog

Hoofdstuk /
paragraaf Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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11 Meerjarenplanning 2020-2021

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Duurzaamheid en gezondheid: onze school beschikt over een duurzaam schoolplein en een
duurzaam gebouw, er wordt gewerkt met projecten duurzaamheid, is er vergroening in de klas,
is er aandacht voor bewegen (leerlijn gym en buitenschoolse sportactiviteiten) en de school het
keurmerk Gezonde School.

ICT: op onze school wordt planmatig en op maat ICT ingezet van groep 1 t/m 8, kunnen
leerlingenvoor CITO-toetsen gebruik maken van Kurzweil en wordt structureel aandacht
besteed aan het gebruik van social media.

Internationalisering: schoolbreed wordt engelse les gegeven, leerkrachten zijn op de hoogte
van mogelijkheden van meertaligheid, (moeder)talen worden functioneel ingezet, in de
schoolbibliotheek worden meertalige boeken opgenomen, per kleuterthema wordt een
internationale woordenmuur gemaakt en zijn meertalige prentenboeken beschikbaar en zijn de
verschillende nationaliteiten van onze leerlingen zichtbaar in de school (o.a. werelkdkaart).

Kennis: voor alle vakgebieden wordt gewerkt met een up-to-date methode die past bij onze
leerlingen en visie, bij de kleuters wordt gewerkt met beredeneerd aanbod, er wordt gewerkt
met een cyclisch protocol meer- en hoogbegaafdheid en er wordt gewerkt met een cyclisch
protocol schrijfonderwijs,

Sociaal-emotioneel: er wordt gewerkt met een (nieuwe) methode passend bij onze leerlingen
en visie, de implementatie wordt tussentijds geëvalueerd en het proces en kwaliteit worden
bewaakt door klassenbezoeken.

Cultuur/talentontwikkeling: er is een leerlijn aanwezig waarin wordt voldaan aan de kerndoelen,
er wordt gewerkt met de regeling Cultuur met Kwaliteit en leerlingen maken kennis met
cultuuruitingen en -activiteiten.

Pedagogische Didactische leidraad: er is een gezamenlijke visie omtrent het pedagogisch
didactisch handelen op de Wilakkers.

Kwaliteitszorg: Wij doen systematisch de goede dingen nog beter en ieder teamlid weet dit
goed uit te leggen en voert hierover de professionele dialoog. Uitgangspunt is en blijft, wat is
het beste voor onze kinderen

Educatief partnerschap: met ouders samen is een samenwerking vormgegeven en vastgelegd
waarin ouders helpen bij activiteiten op school en waarin de expertise van ouders divers wordt
ingezet

Wereldoriëntatie Ervoor zorgen dat met name de verbinding in de lessen WO gelegd wordt met onderzoekend
en ontdekkend leren en culturele vorming

Kunstzinnige
vorming

Geven alle leerkrachten deze lessen ook zoals is afgesproken

Bewegingsonderwijs De leerlingen krijgen goed bewegingsonderwijs

Les- en leertijd Effectieve lestijd in alle groepen

Voldoende tijd voor automatiseren (taal en reken) Expliciet opnemen in het (week en
dag)rooster

Klassenmanagement -Alle groepen zijn opgeruimd en gestructureerd

Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

De school heeft op basis van de kenmerken reële verwachtingen vastgesteld over het niveau
dat de leerlingen kunnen bereiken

Leerstofaanbod Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen
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Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat

Pedagogisch
handelen

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale competenties

Didactisch handelen De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van
de leerlingen

De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften
van de leerlingen

Passend onderwijs De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling
afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

De school biedt passende ondersteuning en/of begeleiding aan wanneer het niveau van een
leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de
leerling)

Resultaten De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie verwacht mag worden

Vervolgsucces De school beschikt over toereikende gegevens over het vervolg van de loopbaan van
leerlingen die de school verlaten hebben

De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in
overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

De eerder afgegeven schooladviezen passen bij het vervolgsucces van de leerlingen

Veiligheid De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat

Samenwerking Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school samen met het
samenwerkingsverband

De school voert afspraken uit de Lokale Educatieve Agenda uit

Kwaliteitscultuur Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen gestelde bekwaamheidseisen een rol

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.

Wilakkers

Schoolplan 2020-2024 47



12 Meerjarenplanning 2021-2022

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Duurzaamheid en gezondheid: onze school beschikt over een duurzaam schoolplein en een
duurzaam gebouw, er wordt gewerkt met projecten duurzaamheid, is er vergroening in de klas,
is er aandacht voor bewegen (leerlijn gym en buitenschoolse sportactiviteiten) en de school het
keurmerk Gezonde School.

ICT: op onze school wordt planmatig en op maat ICT ingezet van groep 1 t/m 8, kunnen
leerlingenvoor CITO-toetsen gebruik maken van Kurzweil en wordt structureel aandacht
besteed aan het gebruik van social media.

Internationalisering: schoolbreed wordt engelse les gegeven, leerkrachten zijn op de hoogte
van mogelijkheden van meertaligheid, (moeder)talen worden functioneel ingezet, in de
schoolbibliotheek worden meertalige boeken opgenomen, per kleuterthema wordt een
internationale woordenmuur gemaakt en zijn meertalige prentenboeken beschikbaar en zijn de
verschillende nationaliteiten van onze leerlingen zichtbaar in de school (o.a. werelkdkaart).

Kennis: voor alle vakgebieden wordt gewerkt met een up-to-date methode die past bij onze
leerlingen en visie, bij de kleuters wordt gewerkt met beredeneerd aanbod, er wordt gewerkt
met een cyclisch protocol meer- en hoogbegaafdheid en er wordt gewerkt met een cyclisch
protocol schrijfonderwijs,

Sociaal-emotioneel: er wordt gewerkt met een (nieuwe) methode passend bij onze leerlingen
en visie, de implementatie wordt tussentijds geëvalueerd en het proces en kwaliteit worden
bewaakt door klassenbezoeken.

Cultuur/talentontwikkeling: er is een leerlijn aanwezig waarin wordt voldaan aan de kerndoelen,
er wordt gewerkt met de regeling Cultuur met Kwaliteit en leerlingen maken kennis met
cultuuruitingen en -activiteiten.

Kwaliteitszorg: Wij doen systematisch de goede dingen nog beter en ieder teamlid weet dit
goed uit te leggen en voert hierover de professionele dialoog. Uitgangspunt is en blijft, wat is
het beste voor onze kinderen

Educatief partnerschap: met ouders samen is een samenwerking vormgegeven en vastgelegd
waarin ouders helpen bij activiteiten op school en waarin de expertise van ouders divers wordt
ingezet

Wereldoriëntatie Ervoor zorgen dat met name de verbinding in de lessen WO gelegd wordt met onderzoekend
en ontdekkend leren en culturele vorming

Kunstzinnige
vorming

Geven alle leerkrachten deze lessen ook zoals is afgesproken

Bewegingsonderwijs De leerlingen krijgen goed bewegingsonderwijs

Engelse taal Borgen van de kwaliteit en lestijd van de lessen Engels

Les- en leertijd Effectieve lestijd in alle groepen

Voldoende tijd voor automatiseren (taal en reken) Expliciet opnemen in het (week en
dag)rooster

Klassenmanagement -Alle groepen zijn opgeruimd en gestructureerd

Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

De school kan aantonen dat zij uit de leerlingen haalt wat er in zit

Leerstofaanbod Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen
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Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat

Pedagogisch
handelen

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale competenties

Didactisch handelen De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van
de leerlingen

De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften
van de leerlingen

Passend onderwijs De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling
afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

De school biedt passende ondersteuning en/of begeleiding aan wanneer het niveau van een
leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de
leerling)

Resultaten De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie verwacht mag worden

Vervolgsucces De school beschikt over toereikende gegevens over het vervolg van de loopbaan van
leerlingen die de school verlaten hebben

De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in
overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

De eerder afgegeven schooladviezen passen bij het vervolgsucces van de leerlingen

Veiligheid De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat

Samenwerking Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school samen met het
samenwerkingsverband

De school voert afspraken uit de Lokale Educatieve Agenda uit

Kwaliteitscultuur Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen gestelde bekwaamheidseisen een rol

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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13 Meerjarenplanning 2022-2023

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Duurzaamheid en gezondheid: onze school beschikt over een duurzaam schoolplein en een
duurzaam gebouw, er wordt gewerkt met projecten duurzaamheid, is er vergroening in de klas,
is er aandacht voor bewegen (leerlijn gym en buitenschoolse sportactiviteiten) en de school het
keurmerk Gezonde School.

ICT: op onze school wordt planmatig en op maat ICT ingezet van groep 1 t/m 8, kunnen
leerlingenvoor CITO-toetsen gebruik maken van Kurzweil en wordt structureel aandacht
besteed aan het gebruik van social media.

Internationalisering: schoolbreed wordt engelse les gegeven, leerkrachten zijn op de hoogte
van mogelijkheden van meertaligheid, (moeder)talen worden functioneel ingezet, in de
schoolbibliotheek worden meertalige boeken opgenomen, per kleuterthema wordt een
internationale woordenmuur gemaakt en zijn meertalige prentenboeken beschikbaar en zijn de
verschillende nationaliteiten van onze leerlingen zichtbaar in de school (o.a. werelkdkaart).

Kennis: voor alle vakgebieden wordt gewerkt met een up-to-date methode die past bij onze
leerlingen en visie, bij de kleuters wordt gewerkt met beredeneerd aanbod, er wordt gewerkt
met een cyclisch protocol meer- en hoogbegaafdheid en er wordt gewerkt met een cyclisch
protocol schrijfonderwijs,

Sociaal-emotioneel: er wordt gewerkt met een (nieuwe) methode passend bij onze leerlingen
en visie, de implementatie wordt tussentijds geëvalueerd en het proces en kwaliteit worden
bewaakt door klassenbezoeken.

Cultuur/talentontwikkeling: er is een leerlijn aanwezig waarin wordt voldaan aan de kerndoelen,
er wordt gewerkt met de regeling Cultuur met Kwaliteit en leerlingen maken kennis met
cultuuruitingen en -activiteiten.

Kwaliteitszorg: Wij doen systematisch de goede dingen nog beter en ieder teamlid weet dit
goed uit te leggen en voert hierover de professionele dialoog. Uitgangspunt is en blijft, wat is
het beste voor onze kinderen

Taalleesonderwijs Het maken van een taalbeleidsplan

Kunstzinnige
vorming

Geven alle leerkrachten deze lessen ook zoals is afgesproken

Is de kwaliteit van de lessen kunstzinnige vorming goed

Bewegingsonderwijs De leerlingen krijgen goed bewegingsonderwijs

Er is een meerjarenplan voor het bewegingsonderwijs

De buitenspeelmogelijkheden met betrekking tot bewegen zijn goed

Engelse taal Borgen van de kwaliteit en lestijd van de lessen Engels

Les- en leertijd Effectieve lestijd in alle groepen

Voldoende tijd voor automatiseren (taal en reken) Expliciet opnemen in het (week en
dag)rooster

Klassenmanagement -Alle groepen zijn opgeruimd en gestructureerd

Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

De school kan aantonen dat zij uit de leerlingen haalt wat er in zit

Leerstofaanbod Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen
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Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat

Pedagogisch
handelen

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale competenties

Didactisch handelen De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van
de leerlingen

De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften
van de leerlingen

Passend onderwijs De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling
afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

De school biedt passende ondersteuning en/of begeleiding aan wanneer het niveau van een
leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de
leerling)

Resultaten De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie verwacht mag worden

Vervolgsucces De school beschikt over toereikende gegevens over het vervolg van de loopbaan van
leerlingen die de school verlaten hebben

De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in
overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

De eerder afgegeven schooladviezen passen bij het vervolgsucces van de leerlingen

Veiligheid De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat

Samenwerking Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school samen met het
samenwerkingsverband

De school voert afspraken uit de Lokale Educatieve Agenda uit

Kwaliteitscultuur Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen gestelde bekwaamheidseisen een rol

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld ICT: op onze school wordt planmatig en op maat ICT ingezet van groep 1 t/m 8, kunnen
leerlingenvoor CITO-toetsen gebruik maken van Kurzweil en wordt structureel aandacht
besteed aan het gebruik van social media.

Internationalisering: schoolbreed wordt engelse les gegeven, leerkrachten zijn op de hoogte
van mogelijkheden van meertaligheid, (moeder)talen worden functioneel ingezet, in de
schoolbibliotheek worden meertalige boeken opgenomen, per kleuterthema wordt een
internationale woordenmuur gemaakt en zijn meertalige prentenboeken beschikbaar en zijn de
verschillende nationaliteiten van onze leerlingen zichtbaar in de school (o.a. werelkdkaart).

Kennis: voor alle vakgebieden wordt gewerkt met een up-to-date methode die past bij onze
leerlingen en visie, bij de kleuters wordt gewerkt met beredeneerd aanbod, er wordt gewerkt
met een cyclisch protocol meer- en hoogbegaafdheid en er wordt gewerkt met een cyclisch
protocol schrijfonderwijs,

Sociaal-emotioneel: er wordt gewerkt met een (nieuwe) methode passend bij onze leerlingen
en visie, de implementatie wordt tussentijds geëvalueerd en het proces en kwaliteit worden
bewaakt door klassenbezoeken.

Kwaliteitszorg: Wij doen systematisch de goede dingen nog beter en ieder teamlid weet dit
goed uit te leggen en voert hierover de professionele dialoog. Uitgangspunt is en blijft, wat is
het beste voor onze kinderen

Kunstzinnige
vorming

Is de kwaliteit van de lessen kunstzinnige vorming goed

Bewegingsonderwijs De leerlingen krijgen goed bewegingsonderwijs

Er is een meerjarenplan voor het bewegingsonderwijs

De buitenspeelmogelijkheden met betrekking tot bewegen zijn goed

Engelse taal Borgen van de kwaliteit en lestijd van de lessen Engels

Les- en leertijd Effectieve lestijd in alle groepen

Voldoende tijd voor automatiseren (taal en reken) Expliciet opnemen in het (week en
dag)rooster

Klassenmanagement -Alle groepen zijn opgeruimd en gestructureerd

Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

De school kan aantonen dat zij uit de leerlingen haalt wat er in zit

Leerstofaanbod Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen

Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat

Pedagogisch
handelen

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale competenties

Didactisch handelen De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van
de leerlingen

De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen
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De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften
van de leerlingen

Passend onderwijs De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling
afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

De school biedt passende ondersteuning en/of begeleiding aan wanneer het niveau van een
leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de
leerling)

Resultaten De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie verwacht mag worden

Vervolgsucces De school beschikt over toereikende gegevens over het vervolg van de loopbaan van
leerlingen die de school verlaten hebben

De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in
overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

De eerder afgegeven schooladviezen passen bij het vervolgsucces van de leerlingen

Veiligheid De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat

Samenwerking Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school samen met het
samenwerkingsverband

De school voert afspraken uit de Lokale Educatieve Agenda uit

Kwaliteitscultuur Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen gestelde bekwaamheidseisen een rol

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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15 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 18AE

Naam: Wilakkers

Adres: Piuslaan 68

Postcode: 5614 CM

Plaats: EINDHOVEN

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2020 tot 2024
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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16 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 18AE

Naam: Wilakkers

Adres: Piuslaan 68

Postcode: 5614 CM

Plaats: EINDHOVEN

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2020 tot 2024 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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