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Hoofdstuk 1

De school en haar omgeving

Basisschool Panta Rhei is een grote basisschool in Beverwijk. De school is gestart met zeven leerlingen
in 2002. Vanaf de start werkt de school volgens de uitgangspunten van ontwikkelingsgericht onderwijs.
Er is bewust gekozen voor dit concept. Panta Rhei is een bekende uitspraak die een gedachte van de
Griekse filosoof Heraclitus weergeeft. Het betekent alles stroomt of alles is in beweging. Hiermee wordt
verwezen naar de gedachte van Heraclitus dat alles in deze wereld steeds in verandering is:
"Men kan niet tweemaal in dezelfde rivier stappen,
want het is steeds weer vers water dat u tegemoet stroomt"

De school is gelegen in de vinexlocatie Broekpolder. De inwoners van de Broekpolder hebben gemiddeld
een hoger inkomen (28%) dan de inwoners in Beverwijk (18%). 55% van de gezinnen in Broekpolder
hebben kinderen, dit in tegenstelling tot de 36% van de gezinnen in Beverwijk1. De ouders van onze
leerlingen zijn vooral hoog opgeleid2. Het merendeel van de leerlingen van Panta Rhei is ongewogen.
Onderstaande tabellen zijn gemaakt op basis van de gegevens uit de leerling-administratie van 1 oktober
2015:
Leerlingaantal
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6
Leerjaar 7
Leerjaar 8

Jongens en meisjes
71
90
95
94
105
78
87
92

Aantallen per weging
Weging 0.0
Weging 0.3
Weging onbekend
Totaal aantal leerlingen

4 jaar en ouder
701
11
712

Opleidingscategorie verzorger 1
Categorie 1: basisonderwijs
Categorie 2: PRO, VMBO bbl/kbl
Categorie 3 overig vo
Niet ingevuld

NOAT3
5
9
62
-

1

Bron: Funda
Bron: leerling-administratie ParnasSys
3 Noat: Nederlands onderwijs aan anderstaligen
2
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Totaal
350 leerlingen

362 leerlingen

Niet van toepassing
1
50
583
1

Opleidingscategorie verzorger 2
Categorie 1: basisonderwijs
Categorie 2: PRO, VMBO bbl/kbl
Categorie 3 overig vo
Niet ingevuld

NOAT
9
4
49
2

Niet van toepassing
4
62
567
15

Een groot deel van de ouders heeft voor Panta Rhei gekozen, omdat de school kindgericht is (30 %),
goed onderwijs biedt (43%) en gunstige schooltijden heeft (56 %). Het OGO concept van de school is
voor een derde deel van de respondenten van het oudertevredenheidsonderzoek (33 %) een reden
geweest om voor Panta Rhei te kiezen.

1.1

Personeel

Het grote aantal leerlingen van Panta Rhei vraagt een gelaagdheid in het management. Er is gekozen
om met de volgende organisatiestructuur te werken: één directeur, twee adjunct directeuren, twee
zorgcoördinatoren, leerkrachten, onderwijsassistenten, één secretaresse en één conciërge.
totaal FTE: 37
Aantal personeelsleden (januari 2016): 53
Aantal mannen:
Aantal vrouwen:

06
47

Aantal fulltimers:
Aantal parttimers:

11
42

Leeftijdsopbouw team
2%

Leeftijdsopbouw
21-30 jaar:
31-40 jaar:
41-50 jaar:
51-60 jaar:
61-65 jaar:

15%

13
20
11
08
01

24%

21-30 jaar
31-40 jaar
41-50 jaar

21%

51-60 jaar
38%

61-65 jaar

Directeur: onderwijskundig leider en eindverantwoordelijk voor een gezonde schoolorganisatie. Het is
de verantwoordelijkheid van de directeur zicht te houden op de totale organisatie. Zij bewaakt de
kwaliteit van het onderwijs in de gehele school en zorgt ervoor dat zij inzicht heeft in de totale
organisatie. Zij initieert, in overleg met de adjunct directeuren en zorgcoördinatoren, het
onderwijskundig beleid van de school. Zij verkrijgt haar informatie door regelmatig overleg met het
pedagogisch team (PT), maar ook door zelf de klassen te bezoeken en een beeld te vormen van
ontwikkeling.
Adjunct-directeuren (onderbouw en bovenbouw): implementeren en bewaken het onderwijskundig
beleid in de onder- of bovenbouw. De adjunct-directeuren zijn verantwoordelijk voor het vaststellen en
uitvoeren van het jaarplan waarvoor zij jaarlijks een voorstel doen waarna het plan door de directeur
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wordt vastgesteld. In het jaarplan worden doelen op onderwijskundig gebied en personeel per bouw
geformuleerd.
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de zorgstructuur. Zij coördineert de dagelijkse gang van
zaken betreffende de zorg voor leerlingen. De zorgcoördinator ondersteunt de leerkrachten bij
handelingsverlegenheid op het gebied van pedagogisch en didactisch handelen. De zorgcoördinator
initieert en implementeert beleid op het gebied van ondersteuning en bewaakt de kwaliteit op
zorggebied.

1.2

Team

Het team kent groepsleerkrachten, een conciërge, een administratief medewerker, en drie
onderwijsassistenten. Daarnaast worden er PABO-stagiaires en SPW-stagiaires ingezet.
Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd op een specifiek vakgebied. Panta Rhei heeft
specialisten op het gebied van ontwikkelingsgericht onderwijs, kanjertraining, rekenen, lezen, taal,
dyslexie, motoriek, ICT, Meerkunners en groep 8.

1.3

Huisvesting

De gemeente heeft besloten, de groei van de school op te vangen in twee noodlokalen op het
schoolplein. De noodlokalen zijn voor een periode van vijf jaar geplaatst . In 2016 loopt de termijn af.
Het leerlingaantal overstijgt het aantal lokalen. Jaarlijks zal bekeken worden of de noodlokalen nog
noodzakelijk zijn. Het bestuur is hierover in overleg met de gemeente Beverwijk.
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Hoofdstuk 2

Uitgangspunten van stichting Fedra

Fedra is een stichting voor bijzonder basisonderwijs. De stichting heeft twaalf scholen - elf voor regulier
basisonderwijs en een voor speciaal basisonderwijs -, 300 personeelsleden, 3.500 leerlingen en 5.000
ouders. In de drie gemeenten - Heemskerk, Beverwijk en Velsen - maken teams hun eigen school. Elk
vanuit hun onderwijsconcept, levensovertuiging en mogelijkheden, in de eigen omgeving. Zo heeft
Fedra twaalf verschillende scholen met een eigen sfeer. Twaalf scholen werken samen vanuit een
gemeenschappelijke visie op onderwijs. Die gezamenlijke visie is samen te vatten in de termen
autonomie, relatie, competentie en solidariteit. Ieder kind, iedere leerkracht, iedere school krijgt de
ruimte om het zelf te doen. De doelen staan beschreven in het strategisch beleidsplan 2016-2020.

2.1

Strategisch beleidsplan Fedra

Het strategisch beleidsplan van stichting Fedra vormt het bestuurlijk kader voor de inhoud van dit
schoolplan. Het strategisch beleidsplan omvat vijf thema’s:
2.1.1 De scholen van Fedra geven betekenisvol en geïntegreerd onderwijs
Als onderwijs voorbereidt op de toekomst en een plaats in de samenleving, is het vreemd dat we de
lesstof splitsen in vakgebieden. Door vakken te integreren wordt het leren door kinderen als
betekenisvol ervaren. Het geheel is meer dan de delen. Methoden en leermiddelen willen we naar
behoefte inzetten en loslaten als dat beter is. We gebruiken onze omgeving in het leerproces en zoeken
naar verbreding. We blijven gestructureerd en planmatig werken en bewaken de leerlijnen, zodat er
altijd sprake is van een beredeneerd en passend aanbod.
Ambitie: in 2020…
-

weten leerlingen waarom ze iets leren (zingeving, betekenis geven);
sluit de lesstof altijd aan bij de wereld om de leerlingen heen;
vindt onderzoekend en samenwerkend leren structureel plaats;
vindt leren plaats in een realistische context;
maken leerlingen zelf keuzes en zijn zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces;
is leren steeds een sociale activiteit;
ontwikkelen de leerlingen een positief en realistisch zelfbeeld en kennen en benutten zij hun
talenten;
verbinden scholen de formele leerwereld (school) met de informele leerwereld;
is de lesstof (planning, leerlijn, onderwijskundig, didactisch) op maat.

2.1.2 De scholen van Fedra bieden vernieuwend en toekomstgericht onderwijs
Door voortdurende innovatie blijven we het onderwijs ontwikkelen. We zijn nieuwsgierig en
onderzoekend: we zorgen dat we zelf ‘over muurtjes heen kijken’ om te durven verbeteren en
vernieuwen. We zoeken naar nieuwe ontwikkelingen en omarmen deze na toetsing aan onze
kernwaarden. We bieden ervaringsleren, onderzoekend leren en mogelijkheden om te experimenteren.
We verdiepen ons in de veranderende rollen van de leerkrachten, van de leidinggevenden en van
ouders. Bij toekomstgericht onderwijs spreken we onder andere over 21st century skills. Onderwijs en
leren zien er in de toekomst ongetwijfeld heel anders uit, niet alleen qua leermiddelen, maar ook op het
gebied van onderwijsdoelen, werkwijzen en zelfs de plek van het onderwijs. Innovatie op het terrein van
de digitalisering wordt niet door politiek of het bestuur voorgeschreven. Teams onderzoeken,
experimenteren en bepalen zelf op welke wijze de leerlingen het beste voorbereid kunnen worden op
de steeds veranderende samenleving en hun toekomstige arbeid.
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Ambitie: in 2020…
-

hebben 21st century skills een duidelijke plaats gekregen in het onderwijsaanbod;
worden leerroutes steeds verder gepersonaliseerd;
groeperen we leerlingen meer op niveau dan op geboortejaar;
gaan we op zoek gaan naar bij ons passende onderwijsvernieuwingen;
proberen we nieuwe, innovatieve praktijken uit;
ondersteunen (materiële) voorzieningen die innovaties in de school.

2.1.3 Fedra-personeel blijft in ontwikkeling
De leerkracht is de spil van het onderwijs in de groep, degene die passend en kwalitatief goed onderwijs
realiseert. De leerkracht beïnvloedt de prestaties van kinderen voor een belangrijk deel. De wijze
waarop kinderen leren, verandert; de middelen waarmee zij leren veranderen. Daarmee verandert ook
de didactische en pedagogisch aanpak. Hoe beter de leerkracht is toegerust om het onderwijs aan de
verschillende kinderen in de groep te verzorgen, hoe hoger de kwaliteit van het onderwijs dat wij
bieden. Voor de leerkracht is voortdurende ontwikkeling van zijn vakmanschap vanzelfsprekend. De
leerkracht is geen eiland. Het team vormt een professionele leergemeenschap en is als groep
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Een
belangrijk deel van de deskundigheidsbevordering wordt daarom onder regie van de directie
georganiseerd: teamontwikkeling en leren van en met elkaar. Iedere organisatie heeft goed leiderschap
nodig. Bij Fedra is de directeur verantwoordelijk voor de school en heeft de daarbij behorende
bevoegdheden en beleidsruimte om de kaders van het beleid uit te werken. De directeur is een
belangrijke stimulerende kracht voor de ontwikkeling van de leerkrachten en de school. Net als
leerkrachten faciliteren we ook directies bij het leren van en met elkaar, door intervisie en collegiale
consultatie. Om te zorgen dat we ook in de toekomst goede leidinggevenden hebben, investeren we in
de ontwikkeling van (aankomend) leiderschapstalent.
Ambities: in 2020…
-

krijgen startende leerkrachten begeleiding en zijn in maximaal drie jaar basisbekwaam;
zijn alle leerkrachten zeven jaar na de start van hun loopbaan volledig vakbekwaam;
beheersen alle leerkrachten de vaardigheden om onderzoekend leren vorm te geven;
laten alle leerkrachten de 21st century skills onderdeel zijn van het onderwijsaanbod;
worden vormen van collegiale visitatie ingezet om de school en individuen zich verder te laten
ontwikkelen;
ondersteunt de Fedra Academie directies op basis van vraagsturing met schooloverstijgende
en incompany trainingen bij het realiseren van de organisatie doelen en persoonlijke doelen;
voldoen alle directeuren aan de competenties die vereist zijn voor het landelijke
schoolleidersregister;
zorgt Fedra voor creatieve, flexibele en tijdelijke oplossingen om talenten op
schooloverstijgend niveau te kunnen benutten.

2.1.4 De scholen van Fedra werken structureel samen met ouders en (keten)partners
Goed onderwijs vraagt regelmatige bezinning op wat straks voor kinderen belangrijk is. Onze
onderwijstijd vinden we niet toereikend om de brede ontwikkeling van kinderen volledig tot zijn recht
te laten komen. Daarom werken we nauw samen met andere professionele partners, waarbij we streven
naar aansluiting tussen hun aanbod en ons onderwijs. We zoeken naar een goede afstemming met het
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voortgezet onderwijs, op basis van wederkerigheid, zodat de ontwikkeling van kinderen naar hun
maatschappelijke rol een doorgaande lijn heeft. Onze belangrijkste partners echter zijn de ouders van
de kinderen: in een open en wederkerige samenwerking respecteren we elkaars rol en werken we met
vereende krachten aan de ontwikkeling van kinderen.
Ambities: in 2020…
-

zijn ouders en Fedra-scholen educatieve partners;
zijn het voortgezet onderwijs en Fedra-scholen educatieve partners;
vinden scholen educatieve partners in professionele aanbieders van naschoolse activiteiten,
op het gebied van sport, cultuur en techniek, in aansluiting op het onderwijs op school.

2.1.5 De scholen van Fedra maken maximaal gebruik van technologische hulpmiddelen
ICT-ontwikkelingen beïnvloeden het werk en vooral het leren diepgaand. Kennis is snel toegankelijk en
parate kennis heeft een andere waarde dan voorheen. Ook de verwerking van informatie gaat anders.
ICT maakt veel mogelijk wat we anders niet of minder goed zouden kunnen: maatwerk realiseren in
inhoud, tijd en plaats. Kinderen krijgen met behulp van ICT directe feedback op wat zij doen en dat
bevordert het ontwikkelproces. Digitalisering in de breedste zin biedt mogelijkheden om het werk van
de leerkracht effectiever en efficiënter te maken. Zo maakt de leerkracht de handen vrij voor
bijvoorbeeld het sociale aspect in de klas, individuele aandacht, oudergesprekken of komt er meer tijd
voor voorbereiding en nazorg. Daarnaast rust op ons de plicht om leerlingen mediawijs te maken.
Ambities: in 2020…
-
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is het onderwijsaanbod daar waar mogelijk gedigitaliseerd en gepersonaliseerd is;
maken technologische hulpmiddelen een geïntegreerd onderdeel uit van het
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beschikken leerkrachten en leerlingen over vaardigheden om alle media optimaal te benutten.
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Hoofdstuk 3
3.1

Ons schoolconcept

Missie

Wij, het team van Panta Rhei, willen een optimale ontplooiing en brede ontwikkeling van onze leerlingen
en ons team. Wij zijn samen verantwoordelijk voor een veilig en plezierig klimaat waarin wij hoogstaand,
kwalitatief en betekenisvol onderwijs kunnen bieden. Goed onderwijs biedt leerlingen de mogelijkheid
tot optimale ontplooiing en brede ontwikkeling.
Het onderwijs op Panta Rhei gaat uit van de uitgangspunten van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).
In ontwikkelingsgerichte scholen gaat het om brede ontwikkeling; om de ontwikkeling van hoofd, hart
en handen in samenhang. Dit betekent dat leerkrachten leerlingen helpen om initiatieven te nemen en
plannen te maken; op een goede manier met elkaar om te gaan; om de wereld te willen verkennen; om
taal en fantasie te gebruiken. Daarnaast leren leerlingen vaardigheden op het gebied van motoriek,
sociaal gedrag, lezen, schrijven, rekenen, onderzoek doen en kritisch denken. De brede ontwikkeling en
de vaardigheden zijn altijd gebaseerd op zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid en emotionele veiligheid. In
de schoolgids is het ontwikkelingsgericht onderwijs verder uitgewerkt voor de onder en bovenbouw.

3.2

Visie

Wij realiseren hoge opbrengsten in:
a) De doelencirkel van ontwikkelingsgericht onderwijs
b) Taal, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling;
c) Waardering van onze omgeving (ouders, bestuur, inspectie, enz.)
Maatschappelijke veranderingen en onderwijskundige vernieuwingen krijgen een weloverwogen plek
in ons onderwijs. Onze leerkrachten handelen vanuit de principes van de Kanjertraining. Hierdoor
creëren wij een veilig, productief en plezierig schoolklimaat.

3.3

Kernwaarden

Veiligheid, vertrouwen:
- Feedback geven en ontvangen in een sfeer van openheid en vertrouwen;
- Samen zijn we verantwoordelijk voor de afspraken die gemaakt zijn binnen de school;
- Iedereen komt gemaakte afspraken na.
Inspiratie en creativiteit:
- Gebruik maken van elkaars talenten en kwaliteiten;
- Denken, delen en uitwisselen (ook bouw doorbrekend).
Positiviteit en kracht:
- Kwaliteit en talenten verder te ontwikkelen door nascholing;
- Ontwikkeling zien we breed (in alle ringen van de cirkel van OGO);
- Leerkrachten (team) zijn optimaal betrokken.
Autonomie:
- Leerkrachten en leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor het leerproces;
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-

3.4

Leerkrachten en leerlingen zetten zich optimaal in om zich te ontwikkelen;
Leerlingen nemen deel aan het vormgeven van hun eigen leerproces;
Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen en het personeel.

Het beleid op hoofdlijnen

Ons onderwijs kent de volgende uitgangspunten: ontwikkelingsgericht onderwijs, opbrengstgericht
werken en het handelingsgericht werken.
3.4.1 Onderwijs
Goed onderwijs biedt leerlingen de mogelijkheid tot optimale ontplooiing en brede ontwikkeling. Het
onderwijs op Panta Rhei gaat uit van de uitgangspunten van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). In
ontwikkelingsgerichte scholen gaat het om brede ontwikkeling; om de ontwikkeling van hoofd, hart en
handen in samenhang. Dit betekent dat leerkrachten leerlingen helpen om
- initiatieven te nemen en plannen te maken;
- op een goede manier met elkaar om te gaan;
- om de wereld te willen verkennen;
- om taal en fantasie te gebruiken.
Daarnaast leren leerlingen vaardigheden op het gebied van motoriek, sociaal gedrag, lezen, schrijven
en rekenen. De brede ontwikkeling en de vaardigheden zijn altijd gebaseerd op zelfvertrouwen,
nieuwsgierigheid en emotionele veiligheid.
In de schoolgids is het ontwikkelingsgericht onderwijs verder uitgewerkt voor de onder-, en bovenbouw.
3.4.2 Opbrengstgericht werken
Het opbrengstgericht werken is het gebruiken van informatie over tussenopbrengsten en
eindopbrengsten op alle niveaus in de organisatie om verbeterprocessen richting te geven en
verantwoording af te leggen. Opbrengstgericht werken wordt op Panta Rhei breed bekeken. Het is
bewust, systematisch en cyclisch werken waarbij we doelgericht streven naar maximale opbrengsten.
Bij opbrengsten gaat het dan om
- cognitieve resultaten van leerlingen;
- de sociaal-emotionele ontwikkeling en brede ontwikkeling van leerlingen;
- tevredenheid van leerlingen en ouders;
- een goede doorstroom naar het vervolgonderwijs.
3.4.3 Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken is actief en doelgericht werken aan de begeleiding van de leerlingen. De
volgende uitgangspunten zijn daarbij essentieel:
- De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal: Wat hebben zij nodig om bepaalde
onderwijsdoelen te behalen? Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen deze leerling,
deze groep, deze leerkracht, deze school en deze ouders.
- Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is
noodzakelijk om passend onderwijs te kunnen realiseren.
- Het schoolteam formuleert lange- en korte termijndoelen voor het leren, de brede ontwikkeling
en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en evalueert deze in een cyclus van
planmatig handelen. Het groepsplan staat hierbij centraal.
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-

De onderwijs- en begeleidingsroutes verlopen systematisch, in stappen en transparant. Het is
voor iedereen duidelijk hoe de school wil werken en waarom.

3.4.4 Ondersteuning en begeleiding
Het is onze missie om voor alle leerlingen een optimale ontplooiing en brede ontwikkeling te bieden.
Dit biedt ons de uitdaging om steeds opnieuw te zoeken naar mogelijkheden tot ontplooiing en
ontwikkeling. Op Panta Rhei gaan wij uit van verschillen tussen leerlingen. Alle leerlingen in een groep
hebben hun eigen mogelijkheden en belemmeringen. Er zijn verschillen in cognitieve bagage, opgedane
ervaringen en sociale vaardigheden.
Het zorgbeleid is vooral gericht op preventief en licht curatief handelen. Als school willen we
voorkomen dat leerlingen achterstanden oplopen. Het ondersteuningsbeleid is opgenomen in de
schoolgids en beschrijft uitvoerig hoe de school preventief handelt en hoe de school handelt op het
moment dat leerlingen zich niet ontwikkelen zoals leerkrachten of ouders verwachten. Voor een
uitwerking van ons zorgbeleid verwijzen we naar het schoolondersteuningsplan “Steigers”. Deze wordt
jaarlijks aangepast. De leerkrachten van Panta Rhei stemmen hun onderwijs zoveel mogelijk af op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit doen zij door systematisch gegevens over de ontwikkeling
van de leerlingen te verzamelen in een groepsoverzicht. Op basis van deze gegevens bepaalt de
leerkracht de onderwijsbehoeften van elke leerling en clustert de leerlingen met vergelijkbare
onderwijsbehoeften in drie niveaugroepen. Naast het onderwijs aan de drie niveau groepen geeft de
leerkracht nog individueel onderwijs aan leerlingen die op een eigen leerlijn werken.
3.4.5 Organisatie
We zetten beleid en middelen zo veel mogelijk in ten behoeve van het primaire proces. Leerkrachten
van Panta Rhei worden binnen de beschikbare voorzieningen gefaciliteerd zodat zij zich zoveel mogelijk
kunnen concentreren op de kerntaak: onderwijzen. Daartoe worden binnen de beschikbare middelen
en voorzieningen continue bekeken wat mensen nodig hebben om verbeteringen in hun persoonlijke
ontwikkeling als leerkracht mogelijk te maken.
Eén van de voorwaarden voor goed onderwijs is een professionele cultuur. Een cultuur waarin het voor
personeel mogelijk wordt gemaakt door professioneel overleg, een goede samenwerking en met een
hoog niveau van professionele communicatie het vak leerkracht steeds verder te ontwikkelen. Ter
versterking van de professionele cultuur werkt Panta Rhei met het principe de vergaderloze school.
Leerkrachten zijn gegroepeerd in kernteams en worden ingezet vanuit hun expertise en belangstelling.
Tijdens de studiedagen wordt gewerkt aan een proactieve houding van professionals en zijn
ontwikkelpunten vastgesteld die de professionele cultuur bevorderen. Bij besluiten en het bepalen van
beleid wordt bekeken hoe het personeel, vanuit de kernteams, inspraak en invloed kan geven. Deze
input is voor de besluitvorming in het pedagogisch team (PT) belangrijk. Zonder deze inspraak/invloed
kan geen goed besluit genomen worden.
In onze organisatie is de inrichting van onze werkomgeving bepalend voor ons onderwijs. De inrichting
van ons gebouw is gericht op het optimaliseren van een uitdagende leeromgeving. Een uitdagende
leeromgeving door zorgvuldig ingerichte lokalen en gangen, maar ook een omgeving die orde en netheid
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uitstraalt. Door ons team is zorgvuldig nagedacht en vastgesteld hoe de lokalen ingedeeld worden. De
standaardinrichting biedt de leerling en leerkracht structuur.
Een veilige ordelijke omgeving is één van de factoren die invloed hebben op het leren van leerlingen .
Het team van Panta Rhei vindt een veilig, productief en plezierig schoolklimaat zowel voorwaarde als
doel om te leren. Onze leerkrachten handelen vanuit de principes van de Kanjertraining. Hierdoor
creëren wij een veilig, productief en plezierig schoolklimaat.
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Hoofdstuk 4

Wettelijke opdrachten

De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit en de
inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen kwaliteitszorg, inhoud van
het onderwijs en de leerlingzorg aangegeven hoe basisschool Panta Rhei hieraan voldoet.

4.1

Kwaliteit en kwaliteitsbewaking

Kwaliteitszorg is het geheel van samenhangend beleid, concrete doelstellingen en goed management
om de benodigde acties en controles uit te voeren waarmee een school de gewenste kwaliteit
systematisch levert en waarmee de school die kwaliteit ook continu kan verbeteren. Op Panta Rhei
zorgen we ervoor dat we de kwaliteit bewaken en verbeteren daar waar nodig. Het gaat hierbij om de
kwaliteit, gerelateerd aan onze uitgangspunten. Dat doen we door het onderwijs te karakteriseren
volgens de kwaliteitscriteria die de overheid hanteert, maar ook volgens de criteria die we zelf hanteren
en die gerelateerd zijn aan onze visie. Elke school dient in het kader van de ‘Kwaliteitswet’ te beschikken
over beleid dat betrekking heeft op de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De
inspectie houdt daarop toezicht in het kader van de wet op toezicht (WTO). Systematiek is daarbij een
sleutelwoord: het gaat om systematisch werken aan duidelijke onderwerpen die men dient te
beschrijven, te beoordelen, te verbeteren en te evalueren. Hier valt te denken aan: pedagogisch klimaat,
didactisch handelen, opbrengsten en communicatie.
-

Het team werkt systematisch aan kwaliteitsverbetering;
Panta Rhei voldoet aan de nieuwe standaard inspectienorm, waarbij we streven naar de
kwalificatie goed.

Kwaliteit lever je niet alleen, onderwijs is teamwork. Iedereen heeft de ander nodig om het goed te
doen. Overdracht van gegevens en ervaringen, gezamenlijke doelen en een eenduidige aanpak maken
kwalitatief hoogwaardig onderwijs mogelijk. Leren van de ander om zelf beter te worden en de ander
helpen het ook goed te doen. Om goed inzicht te krijgen in de opbrengsten van ons onderwijs, gebruiken
wij diverse instrumenten. Deze instrumenten meten de opbrengsten en tevredenheid, signaleren tijdig
zwakke plekken, krijgen inzicht in de onderwijsbehoefte van onze leerlingen, is de basis voor
schoolverbetering en vormen de evaluatie van leren en onderwijs. Deze gegevens zijn nodig om de
kwaliteit van onze school te onderzoeken, te borgen of te verbeteren.

4.2

Doelen kwaliteitszorg op schoolniveau

Kwaliteitszorg is het geheel van samenhangend beleid, concrete doelstellingen en goed management
om de benodigde acties en controles uit te voeren waarmee een school de gewenste kwaliteit
systematisch levert en waarmee de school die kwaliteit ook continu kan verbeteren. Op Panta Rhei
zorgen we ervoor dat we de kwaliteit bewaken en verbeteren daar waar nodig. Het gaat hierbij om de
kwaliteit, gerelateerd aan onze uitgangspunten. Dat doen we door het onderwijs te karakteriseren
volgens de kwaliteitscriteria die de overheid hanteert, maar ook volgens de criteria die we zelf hanteren
en die gerelateerd zijn aan onze visie. Elke school dient in het kader van de ‘Kwaliteitswet’ te beschikken
over beleid dat betrekking heeft op de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De
inspectie houdt daarop toezicht in het kader van de wet op toezicht (WTO). Systematiek is daarbij een
sleutelwoord: het gaat om systematisch werken aan duidelijke onderwerpen die men dient te
beschrijven, te beoordelen, te verbeteren en te evalueren. Hier valt te denken aan: pedagogisch klimaat,
didactisch handelen, opbrengsten en communicatie. Met onze kwaliteitszorg willen we bereiken dat:
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-

Wij, als schoolteam, regelmatig en op een systematische wijze de resultaten van onze onderwijs
vaststellen;
Wij, als schoolteam, de vastgestelde resultaten op een professionele wijze analyseren;
Wij, als schoolteam, uit deze analyse op een professionele wijze gevolgtrekkingen maken die
leiden tot een planmatige verbetering van ons onderwijs;
Wij, als schoolteam, systematisch verantwoording afleggen aan onszelf, onze ouders, ons
bestuur en anderen die bij ons onderwijs betrokken zijn.

Daarnaast verbinden wij kwaliteitszorg nadrukkelijk met competentieontwikkeling bij het personeel.
4.2.1 Tevredenheidspeiling
In oktober 2014 is een leerlingtevredenheidspeiling, een oudertevredenheidspeiling en een
personeelstevredenheidspeiling afgenomen door Baken Adviesgroep. De tevredenheidpeilingen voor
leerlingen, ouders en team is ontwikkeld om een gerichte bijdrage te leveren aan:
-

Het kwaliteitsbeleid van de schoolorganisatie
De ouderbetrokkenheid
De marktpositie van de school.

In de uitslag van de peiling komen de sterke en minder sterke punten naar voren. Deze uitslag is voor
ons uitgangspunt om de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren. Voor de resultaten van het
onderzoek verwijzen wij naar het rapport Baken Adviesgroep.
4.2.2 Periodiek kwaliteitsonderzoek
Op 19 juni 2012 heeft de inspectie van het onderwijs de school bezocht in het kader van een landelijk
onderzoek naar de staat van het primair onderwijs in Nederland. Het doel van dit onderzoek is het
verzamelen van informatie over een aantal indicatoren, waarover de inspectie rapporteert in het
Onderwijsverslag 2011-2012. Tijdens dit bezoek werd o.a. onderzocht hoe de kwaliteit van de school is
en hoe deze gewaarborgd wordt. Voor het verslag verwijzen wij naar het rapport van de inspectie. Panta
Rhei valt onder het basistoezicht.
4.2.3 Halfjaarlijks kwaliteitsgesprek
Twee keer per jaar heeft het pedagogisch team een gesprek met de stichtingsdirectie over de kwaliteit
van de school. De data van het leerlingvolgsysteem, de gesprekscyclus, het tevredensheidsonderzoeken
en de quickscan worden kritisch besproken en gebruikt om in een vroeg stadium de ontwikkelpunten
te benoemen, verbeterplannen te evalueren en prioriteiten te stellen.
4.2.4 Leerlingvolgsysteem
Wij werken vanaf groep 1 met een leerlingvolgsysteem waarbij de cognitieve en de sociale emotionele
ontwikkeling van kinderen nauwgezet gevolgd wordt. We maken hierbij gebruik van methode
onafhankelijke toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem, AVI en de observatielijsten, en Kanvas. Voor
de precieze indeling van de toetsen, de resultaten en de vervolgstappen verwijzen we naar de jaarlijks
aangepaste toetskalender en het ondersteuningsplan.
4.2.5 Jaarplannen
Aan het eind van ieder schooljaar wordt vastgesteld wat de veranderplannen zijn voor het komend
jaar. Hierbij wordt gekeken naar de jaarlijkse evaluatie van de huidige ontwikkeling van ons onderwijs,
het meerjarenplan en de voorgaande jaarplannen. Dit alles wordt vastgelegd in een nieuw jaarplan.
Dit vormt het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van ons onderwijs. De beleidsvoornemens
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uit het schoolplan worden jaarlijks geconcretiseerd in een jaarplan. Hierbij wordt ook rekening
gehouden met de uitkomsten van de evaluatie van een voorgaand jaar. Het jaarplan wordt aan de MR
voorgelegd ter informatie. Aan het eind van elk jaar wordt het jaar geëvalueerd in de vorm van een
jaarverslag. De uitkomsten daarvan zijn basis voor de invulling van een volgend jaarplan, binnen het
kader van het schoolplan.
4.2.6 Borging
Passend binnen de PDSA- gedachte evalueren wij regelmatig ons onderwijs en zo nodig passen wij ons
beleid aan. Wij maken hierbij gebruik van onder andere tevredenheidpeilingen bij leerkrachten, ouders
en leerlingen. Ook worden de opbrengsten geëvalueerd. Verder worden momenten gerealiseerd om
met het team evalueren hoe het onderwijs verloopt en hoe we het beleid kunnen borgen.
Tijdens de gesprekken binnen de gesprekscyclus komt het functioneren van de teamleden aan de orde.
Uitgangspunt is het duurzaam verbeteren. Duurzaam verbeteren gaat uit van tien karakteristieken van
excellerende scholen. Deze tien kenmerken zijn leidend voor onze kwaliteit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gemeenschappelijke missie, visie, waarden en doelen;
Hoge verwachtingen;
Effectief onderwijskundig leiderschap;
Hoog niveau van samenwerking en communicatie (professionele cultuur);
Van standaarden afgeleid curriculum (kerndoelen, referentieniveaus);
Voortdurend evalueren van opbrengsten;
Professionele ontwikkeling is gericht op het realiseren van onze doelen;
Stimulerende leeromgeving;
Hoog niveau van samenwerking met ouders;
Eigenaarschap van leerlingen

4.2.7 Schoolplancyclus
Alle scholen van Fedra realiseren vierjaarlijks een nieuw schoolplan. Dit plan is een wettelijke
verplichting en leidend voor de onderwijsinspectie. Voor het samenstellen van het schoolplan wordt in
grote lijnen de volgende werkwijze gehanteerd:
-

-
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Uitgangspunt voor het schoolplan is het strategisch beleidsplan van de stichting, dat
voorafgaande aan de ontwikkeling van schoolplan wordt vastgesteld;
De school start vervolgens met een nauwgezette bepaling van de stand van zaken met
betrekking tot alle beleidsaspecten van de school;
De school evalueert de schoolontwikkeling en maakt een analyse van de
leerlingenpopulatie, de oudertevredenheid en het leerlingvolgsysteem;
Alle verkregen gegevens worden besproken met het team. Tevens wordt informatie
verstrekt over relevante ontwikkelingen van dat moment en in de nabije toekomst. Ook
MR-leden zijn betrokken;
Op basis van de verkregen informatie en gebruik makend van de inzichten van de
leerkrachten worden visie en missie waar nodig bijgesteld en worden beleidsvoornemens
geformuleerd voor de nieuwe schoolplanperiode. Het schoolplan heeft instemming van de
MR nodig en dient door het bevoegd gezag van Fedra te worden vastgesteld. Ouders
worden middels de schoolgids op de hoogte gesteld van de hoofdlijnen.
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4.3

Deskundigheidsbevordering

Het personeelsbeleid is gericht op het verhogen van deskundigheid van het personeel. Het personeel
van Panta Rhei moet in staat zijn om verbeteringen door te voeren om uiteindelijk de doelen van dit
plan te realiseren. De doelen van dit plan zijn direct of indirect gericht op het verbeteren van het leren
van de leerlingen. Door de gesprekkencyclus en teamoverleg kan vooraf door de directie een inschatting
gemaakt worden of het team over voldoende vaardigheden beschikt om verbeter of
ontwikkelingsplannen uit te voeren. Bij invoering van nieuw beleid, methode of leerkrachtvaardigheden
waarin de directie bepaalt dat het voor een goede implementatie nodig is dat het hele team leert, zal
gekozen worden voor nascholing met het hele team. Deze nascholing wordt gepland op studiedagen
waarbij het gehele team aanwezig is. Het personeel is verantwoordelijk voor de realisatie van alle
werkzaamheden die voortvloeien uit de nascholing. De nascholing moet altijd effectief blijven en gericht
op het verbeteren van het leren van de leerlingen. Door middel van de gesprekkencyclus stelt de directie
vast in hoeverre de nascholing aan de deskundigheid van het team heeft bijgedragen.
Een andere vorm van deskundigheidsbevordering is die door collegiale consultatie. Panta Rhei heeft in
het kader van de functiemix een aantal specialistische leerkrachten in huis, die collega’s kunnen coachen
en begeleiden binnen hun specialisme. Leerkrachten kunnen met vragen op een specialistisch gebied
terecht bij deze leerkrachten. Het is ook mogelijk dat het pedagogisch team een leerkracht opdracht
geeft collegiale consultatie aan te vragen.
Een aantal leerkrachten binnen ons team volgt een opleiding tot specialistische leerkracht. Zij maken
gebruik van de Lerarenbeurs. De leerkrachten van deze opleiding informeren het team en directie over
de inhoud van deze opleidingen. De directie en de leerkrachten zoeken gezamenlijk naar de
meerwaarde die deze opleiding kan hebben voor het onderwijs op Panta Rhei. Bij iedere vraag / verzoek
voor nascholing wordt vooraf het doel van de deskundigheidsbevordering vastgesteld. Na afloop van de
nascholing wordt door middel van de gesprekkencyclus nagegaan of de doelen daadwerkelijk zijn
behaald. Teamscholing en deskundigheidsbevordering wordt geboden binnen de kaders van het
nascholingsbeleid van stichting Fedra.

4.4

De inhoud van ons onderwijs

Binnen ons ontwikkelingsgericht onderwijs werken we met thema’s. Een thema duurt ongeveer acht
weken. Het thema kent een aantal fasen:
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Startfase

De leerkracht biedt veel leerstof aan en informatie aan over het thema.

Tussenfase

De leerlingen worden uitgenodigd om mee te werken/denken over het thema. Er
ontstaan spelactiviteiten (groep 1 t/m 4) en onderzoeksactiviteiten (groep 4 t/m 8).
Deze leerstof biedt verdieping. Daarnaast oefenen leerlingen vaardigheden als
initiatief nemen, samenwerken, zelfstandig werken en oplossingsgericht werken.

Eindfase

Tijdens deze fase presenteren leerlingen wat zij geleerd hebben.
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Vakgebied

Leermiddelen en/of
methodes, bronnenboeken

Zintuigelijke en lichamelijke
ontwikkeling

Basislessen voor het
bewegingsonderwijs & Spel

Nederlandse taal

Beleidsplan aanvankelijk
lezen
Taalbeleidsplan
Staal (spelling)
Beleidsplan technisch
voortgezet lezen
Nieuwsbegrip/themateksten
Schrijven in de basisschool
Rekenbeleidsplan (i.o)
Wereld in getallen
Groove me
Thema-uitwerking a.d.h.v.
kerndoelen
Bronnenboeken Blauwe
Planeet
Thema-uitwerking a.d.h.v.
kerndoelen
Bronnenboeken Speurtocht
Thema-uitwerking a.d.h.v.
kerndoelen
Bronnenboeken Leefwereld
Thema-uitwerking a.d.h.v.
kerndoelen
Thema-uitwerking a.d.h.v.
kerndoelen
Bronnenboeken Moet je
doen
Thema-uitwerking a.d.h.v.
kerndoelen
Bronnenboeken Wijzer door
het verkeer/VVN
Kanjertraining
Zie beleidsplan (i.o)

Schrijven en motoriek
Rekenen en wiskunde
Engelse taal
Aardrijkskunde

Geschiedenis

Natuur; waaronder biologie

Geestelijke stromingen
Expressie

Bevordering gezond gedrag
en redzaamheid

Schoolveiligheid
Bevorderen actief
burgerschap
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Toepassing

Tijdsverdeling in uren
1 t/m 4
Gr. 1, 2:
2
Gr. 3:
1

5 t/m 8
2

13

11

2
4

0,5
5

Gr. 3:
3
Gr. 4 t/m 8:
2

1
4

Groep 1 t/m 8

1

1

Groep 1 t/m 8

Geïntegreerd

Geïntegreerd

Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8

1
Geïntegreerd

1
Geïntegreerd

Groep 1 t/m 8

Groep 3
Groep 1 t/m 8
Groep 4 t/m 8
Groep 4 t/m 8
Groep 3 t/m 8
Groep 3 t/m 8
Groep 1 en 2
Groep 3 t/m 8
Groep 7 en 8
Groep 1 t/m 8

Groep 1 t/m 8

Groep 1 t/m 8

Groep 1 t/m 8
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Hoofdstuk 5

Analyse van de kwaliteit van de school

Kwaliteit lever je niet alleen, onderwijs is teamwork. Iedereen heeft de ander nodig om het goed te
doen. Overdracht van gegevens en ervaringen, gezamenlijke doelen en een eenduidige aanpak maken
kwalitatief hoogwaardig onderwijs mogelijk. Leren van de ander om zelf beter te worden en de ander
helpen het ook goed te doen. Om goed inzicht te krijgen in de opbrengsten van ons onderwijs, gebruiken
wij diverse instrumenten . Deze instrumenten meten de opbrengsten en tevredenheid, signaleren tijdig
zwakke plekken, krijgen inzicht in de onderwijsbehoefte van onze leerlingen, is de basis voor
schoolverbetering en vormen de evaluatie van leren en onderwijs. Deze gegevens zijn nodig om de
kwaliteit van onze school te onderzoeken, te borgen of te verbeteren.
Binnen onze school wordt op diverse plekken (in de groepen 6 t/m 8, in het managementteam en in het
team) gewerkt met de benadering van duurzaam verbeteren als systeem voor kwaliteitszorg. De
opbrengsten van leerlingen zijn zodanig verbeterd dat deze schoolplanperiode gewerkt zal worden
volgens de richtlijnen van deze benadering.
Duurzaam verbeteren gaat uit van tien karakteristieken van excellerende scholen. Deze tien kenmerken
zijn leidend voor onze kwaliteit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Waarden en doelen;
Hoge verwachtingen;
Effectief onderwijskundig leiderschap;
Hoog niveau van samenwerking en communicatie (professionele cultuur);
Van standaarden afgeleid curriculum (kerndoelen, referentieniveaus);
Voortdurend evalueren van opbrengsten met nadruk op wat en hoe leerlingen leren;
Professionele ontwikkeling is gericht op het realiseren van onze doelen;
Stimulerende leeromgeving;
Hoog niveau van samenwerking met ouders;
Eigenaarschap van leerlingen.

5.1

Planmatig werken

De kwaliteitszorg op Panta Rhei gaat uit van de PDSA cyclus. De PDSA cyclus is de basis van het systeem
van Duurzaam Verbeteren. Deze cyclus waarborgt planmatig en doelmatig werken. Op basis van
onderzoek en analyse worden realistische doelen gesteld, die regelmatig geëvalueerd worden. Op grond
van de uitkomst van de evaluatie wordt bepaald of er (on)gewijzigd door gewerkt kan worden. Iedereen
doet mee in de cyclus, want kwaliteit realiseer je samen. In de gehele PDSA cyclus worden betrokkenen
uitgenodigd hun mening te geven en invloed uit te oefenen alvorens de volgende stap te zetten. De
professionele discussie en dialoog is onlosmakelijk verbonden met onze kwaliteitszorg. Informatie uit
de gesprekken wordt door de directie meegenomen in de plannen, doelen en evaluaties. De centrale
rol in het planmatig werken ligt bij directie, zij zal door middel van data die verzameld wordt uit diverse
gesprekken, onderzoeken of andere metingen volgen of het schoolplan gerealiseerd wordt.

5.2

Communicatie en verantwoording

Bij de uitvoering van dit plan is samenwerking en verantwoordelijkheid de basis voor een goede
implementatie en borging. Het personeel voelt zich verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van
onderwijs, door een goede samenwerking wordt een goede kwaliteit onderwijs mogelijk gemaakt. Bij
het realiseren van doelen voortkomend uit dit plan, wordt bij iedere stap stil gestaan hoe de stap wordt
gecommuniceerd, hoe informeren wij ons team, ouders, hoe betrekken wij ons team en indien nodig
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de ouders. Jaarlijks stelt de directie vanuit het schoolplan een jaarplan op waarin de doelen worden
gekoppeld aan concrete activiteiten die in dat jaar gerealiseerd worden. Het jaarplan is tevens een
bouwsteen voor de persoonlijke doelen van de leerkracht en activiteiten in de klas. In het
functioneringsgesprek wordt hierop gereflecteerd met de (adjunct) directeur. In het
beoordelingsgesprek wordt het personeel door de directeur hierop beoordeeld.
Het opbrengstgericht werken geeft ons de mogelijkheid om naast de doelen van het schoolplan ook het
leerrendement van de leerlingen inzichtelijk te maken. De opbrengsten van de leerlingen en de
onderwijskundige ontwikkelingen verantwoorden wij jaarlijks in ons jaarverslag voor ouders en andere
externe betrokkenen. Jaarlijks legt het pedagogisch team verantwoording af aan de stichtingsdirectie
over de realisering van de jaardoelen en de opbrengsten.

5.3

Vakbekwaamheid

Het personeelsbeleid is gericht op het verhogen van de vakbekwaamheid van het personeel. Het
personeel van Panta Rhei moet in staat zijn om verbeteringen door te voeren om uiteindelijk de doelen
van dit plan te realiseren. De doelen van dit plan zijn direct of indirect gericht op het verbeteren van het
leren van de leerlingen. Door de gesprekkencyclus en teamoverleg kan vooraf door de directie een
inschatting gemaakt worden of het team over voldoende vaardigheden beschikt om verbeter of
ontwikkelingsplannen uit te voeren. Bij invoering van nieuw beleid, methode of leerkrachtvaardigheden
waarin de directie bepaalt dat het voor een goede implementatie nodig is dat het hele team leert, zal
gekozen worden voor nascholing met het hele team. Deze nascholing wordt gepland op studiedagen
waarbij het gehele team aanwezig is. Het personeel is verantwoordelijk voor de realisatie van alle
werkzaamheden die voortvloeien vanuit de nascholing. De nascholing moet altijd effectief blijven en
gericht op het verbeteren van het leren van de leerlingen. Door middel van de gesprekkencyclus stelt
de directie vast in hoeverre de nascholing aan de deskundigheid van het team heeft bijgedragen.
Een andere vorm van bevordering van de vakbekwaamheid is die door collegiale consultatie. Panta Rhei
heeft in het kader van de functiemix een aantal specialistische leerkrachten in huis, die collega’s kunnen
coachen en begeleiden binnen hun specialisme. Leerkrachten kunnen met vragen op een specialistisch
gebied terecht bij deze leerkrachten. Het is ook mogelijk dat het pedagogisch team een leerkracht
opdracht geeft collegiale consultatie aan te vragen.
Een aantal leerkrachten binnen ons team volgt een opleiding tot specialistische leerkracht. Zij maken
gebruik van de Lerarenbeurs. De leerkrachten van deze opleiding informeren het team en directie over
de inhoud van deze opleidingen. De directie en de leerkrachten zoeken gezamenlijk naar de
meerwaarde die deze opleiding kan betekenen voor het onderwijs op Panta Rhei.
Het pedagogisch team kan in klassenbezoeken met behulp van een observatie instrument, de kwaliteit
van de lessen en het onderwijs van de leerkrachten beoordelen. Mocht blijken dat leerkrachten niet
voldoende in staat zijn hun vak leerkracht uit te oefenen, wordt op basis van deze constatering met de
leerkracht besproken hoe deze vaardigheden worden ontwikkeld. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden:
collegiale consultatie, school video interactiebegeleiding, coaching door externe deskundige, cursus of
opleiding bij een instituut.
Bij iedere vraag / verzoek voor nascholing wordt vooraf het doel van de deskundigheidsbevordering
vastgesteld. Na afloop van de nascholing wordt door middel van de gesprekkencyclus nagegaan of de
doelen daadwerkelijk zijn behaald.
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Teamscholing en deskundigheidsbevordering wordt ook geboden binnen de kaders van het
nascholingsbeleid van stichting Fedra.

5.4

Bedreigingen en kansen

Onderwijs

Sterk
Onderwijs:

Opbrengsten van het onderwijs op het gebied van
technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen en
wiskunde;

De inzet en het werken met de reken-, en
spellingsmethode;

Kanjertraining;

Ontwikkelingsgericht onderwijs: het werken in thema’s;

Stimuleren van een brede ontwikkeling;

Stimuleren van zelfstandigheid;

Pedagogisch didactisch klimaat;

Werken volgens het IGDI-model.
Kans

Zwak
Onderwijs:

De doorgaande leerlijn op gebied van Wereldoriëntatie;

Het meetbaar en inzichtelijk maken van de opbrengsten
van het ontwikkelingsgericht onderwijs;

Opbrengsten technisch lezen in groep 3 en 4;

Inzet softwareprogramma’s.











Passend onderwijs
Personeel
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Nascholing technisch aanvankelijke en voorbereidend
lezen;
Inzichtelijk maken van de doelen van de vakgebieden en
het ontwikkelingsgericht onderwijs;
Herformuleren van taalbeleid;
Verbeterplan voortgezet technisch lezen en begrijpend
lezen in de groepen 4 t/m 8;
Techniek-, en cultuuronderwijs verweven binnen de
thema’s;
Invoering portfolio (gr. 1 t/m 8).

Bedreiging




Taalontwikkeling: kennis startbekwame leerkrachten en
toename taalzwakke en anderstalige leerlingen;
ICT: ontwikkeling verloopt sneller dan opdoen van kennis
en vaardigheden van het team;
Het ontwikkelingsgericht onderwijs: kennis en
vaardigheden van nieuwe leerkrachten.

Sterk
Passend onderwijs:

Laag verwijzingspercentage naar het SO en SBO;

Denken in mogelijkheden van ontwikkeling van
leerlingen;

Kennis en vaardigheden van het pedagogisch team;

Analyseren van opbrengsten en het uitvoeren van de
acties die daarop volgen;

Zorgstructuur;

Omgaan met verschillende onderwijsbehoeften en
zorgvragen.
Kans
Passend onderwijs:

Invoeren van klassenmanagement;

Personeel gebruikt Lerarenbeurs voor opleiding
specialistische leerkracht;

Begeleiding Meerkunners;

Nieuwe structuur rondom arrangementen;

Groepsplannen versterken.

Zwak
Passend onderwijs:

Begeleiding van meer begaafde leerlingen;

Administratie Parnassys.

Sterk
Personeel:

Educatief partnerschap;

Goede verdeling LA-, en LB-leerkrachten;

Motivatie en betrokkenheid;

Zwak
Personeel:

Hoge frequentie van kortdurend verzuim;

Wisseling van leerkrachten.

Bedreiging
Passend onderwijs:

;

Meer leerlingen met een complexe gestapelde
problematiek;

“Eisende ouders”;

Hoeveelheid administratie;

Hoeveelheid toetsen/ontbreken LVS binnen de groepen 1
en 2.
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Organisatie
Huisvesting
Imago
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Uitgaan van kwaliteiten;
Specialistische leerkrachten;
Veel LO-geschoolde leerkrachten;
Samenwerking.

Kansen
Personeel:

Frequente communicatie;

Inzet specialisten/LB-leerkrachten;

Scholing team/individueel gericht op
schoolontwikkeling;

Leren van elkaar.

Bedreiging
Personeel:

Invalproblematiek;

Geen formatie om specialistische leerkrachten in te
zetten;

Werkdruk en balans lesgebonden en niet lesgebonden
taken;

Verantwoordelijkheid nemen t.a.v. informatievoorziening;

Vele nascholingsdagen onder schooltijd;

Begeleiding van de startbekwame leerkrachten.

Sterk
Organisatie:

Stabilisering van het leerlingaantal;

Veilig klimaat;

School grijpt in bij ongewenst gedrag;

Pedagogisch team;

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.
Kans
Organisatie:

Stabilisering van het leerlingaantal;

Samenwerking met partners uit de buurt;

Beleid vergaderloze school;

Inzet ICT, waaronder social media.

Zwak
Organisatie:

Verantwoordelijk voelen netheid in de school;

Actief informeren over beleid van de school;

Betrokkenheid bij leergroepen;

Betrokkenheid bij informatie.

Sterk

Zwak

Huisvesting:

Uitdagende inrichting;

Verzorging schoolgebouw.

Huisvesting:

Binnenklimaat;

Fietsenstalling;

Uitstraling buitenkant school (hek ed.).

Kans
Huisvesting:

Alle groepen in één gebouw;

Schoolpleininrichting.

Bedreiging
Huisvesting:

Ruimte voor naschoolse activiteiten;

Onderhoud.

Sterk
Imago:

Goede naam in de wijk;

Ontwikkelingsgericht onderwijs;

Kindgericht;

Kanjertraining;

Samenwerking met externe partners.
Kans
Imago

ICT actief betrekken in onderwijs ontwikkeling;

Sociale media en schooleigen website en app;

Actief informeren van externen over kwaliteiten van de
school.

Zwak
Imago:

Ambitieus, prestatiegericht en toekomstgericht.

Bedreiging
Organisatie:

Ontbreken van ICT-coördinator en ICT-beleid;

Ontbreken van een duidelijke profilering.

Bedreiging
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Financiën

22

Sterk
Financiën:

Positief resultaat op materiële exploitatie;

Zwak
Financiën

Geringe bijdrage van ouders voor de TSO opvang;

Kans
Financiën:
• Andere inzet geldstroom SWV.

Bedreiging
Financiën:

ontvangen van de ouderbijdrage en de TSO-bijdrage.
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Hoofdstuk 6

Lange termijnontwikkelingen

Ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van een onderzoeksmatige houding bij leerlingen en
leerkrachten. De schoolontwikkeling is gericht op betekenisvol onderwijs. Middels ons onderwijs leren
wij leerlingen vakoverschrijdend denken en werken, kennis en vaardigheden verdiepen en verbreden.
In de komende vier jaar wordt ingezet op de onderstaande doelen. Deze doelen geven richting aan de
schoolontwikkeling. Wij richten ons onderwijs op een toekomstgerichte visie waarin leerlingen kennis
en vaardigheden ontwikkelen door hun creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten.
DOELEN
1 Op Panta Rhei geven we betekenisvol en
geïntegreerd onderwijs

INDICATOREN
 Wij versterken de uitvoering van het ontwikkelingsgericht onderwijs
 Wij evalueren en stellen het instrument voor de themavoorbereiding bij.
 Wij versterken de leerkrachtvaardigheden van spel in de onderbouw
(groep 1 t/m 4).
 Wij ontwikkelen nieuw beleid op taalonderwijs.
 Wij formuleren beleid op woordenschatonderwijs.
 Wij integreren cultuureducatie en techniek binnen de vijf thema’s.
 Wij ontwikkelen groepsplannen op verschillende vakgebieden.
Panta
Rhei
biedt
toekomstgericht
onderwijs
 Wij ontwikkelen een portfolio voor de groepen 1 t/m 8.
2
 Wij stellen beleid vast op duurzaam verbeteren.
 Wij maken de leerdoelen zichtbaar in de klas.
 Wij borgen de rekenmethode.
 Wij borgen het technisch lezen.
 Wij versterken het klassenmanagement.
 Wij stellen het beleid Vergaderloze school bij en borgen dit.
3 Panta Rhei-personeel blijft in ontwikkeling
 Wij werken in kernteams aan onderwijsontwikkeling.
 Wij passen het ondersteuningsplan “Steigers” aan en borgen dit.
 Wij borgen de ontwikkeling van de groepsplannen.
 Wij maken mogelijk dat leerkrachten voortdurend werken aan hun
professionalisering.
 Wij stellen ons scholingsbeleid af gericht op de actuele
onderwijsontwikkelingen.
4 Panta Rhei werkt structureel samen met ouders en  Wij communiceren open en transparant met ouders en hebben
(keten)partners
hetzelfde doel voor ogen: de ontwikkeling van het kind.
 Wij ontwikkelen een gesprekscyclus die aansluit bij het portfolio.
 Wij zien ouders als partners.
 Wij onderzoeken de mogelijkheden van de (ver)brede school.
 Wij maken een nieuw ICT-beleid
5 Panta Rhei maakt optimaal gebruik van
technologische hulpmiddelen
 Wij optimaliseren het gebruik van moderne middelen en de inzet van
educatieve software.
 Wij besteden aandacht aan mediawijsheid.
 Wij onderzoeken de mogelijkheden om het leerlingadministratiesysteem Parnassys open te stellen voor ouders.
STRATEGIE
 Wij werken met kernteams die aansluiten bij de strategische doelen uit dit schoolplan.
 De inzet van ons team vindt plaats op basis van passie en expertise.
 Wij werken vanuit het model van de PDSA-cirkel.
 Bij besluitvorming kijken wij steeds naar het belang van het kind, de leerkracht en de organisatie.
 Onze doelen zijn transparant en breed gedragen.
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Hoofdstuk 7

Overzicht van documenten

In het schoolplan wordt verwezen naar een aantal beleidsdocumenten.

7.1

Gerelateerde documenten Panta Rhei
-

7.2

Gerelateerde documenten Fedra
-
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Jaarplan
Jaarverslag
Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken
Uitkomsten inspectiebezoek 2012
Schoolgids
Kwaliteitszorg
RI&E/Arbomeester
Ondersteuningsplan Steigers
Meerkunners
Schoolondersteuningsplan
Scholingsplan
Beleidsplan Burgerschap en integratie
Quickscan
Taalbeleidsplan groep 1 t/m 8
Beleidsplan technisch aanvankelijk lezen groep 3
Beleidsplan technisch voortgezet lezen groep 4 t/m 8
Beleidsplan dyslexie

Strategisch beleidsplan Onderwijs is een richting geen punt (2016-2020)
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