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INLEIDING 

 

 
Het schoolplan is een belangrijk sturingsdocument voor de schoolontwikkeling en voor de 
kwaliteit van het onderwijs en daarmee een belangrijk onderdeel van de beleidscyclus van 
de KSU. Het Strategisch Beleidsplan van de KSU, het schoolplan en het (daarvan af te 
leiden) activiteiten-/ jaarplan vormen samen een geheel. In het schoolplan beschrijft de 
school de gewenste ontwikkeling voor een periode van vier jaar.  
Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs is iedere basisschool verplicht een geldig 
schoolplan te hebben. Een schoolplan wordt minstens eenmaal per vier jaar vastgesteld, 
steeds vóór 1 augustus van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin het 
geldende schoolplan afloopt.  
 
Doel van het schoolplan 
Het schoolplan is een document met meerdere functies: 
1. In de eerste plaats is het een beleidsdocument waarin de school het beleid voor de 

komende vier schooljaren uitzet.  
2. Ten tweede is het een planningsdocument waar het gaat om de ontwikkeling van de 

school in deze periode. De beleidsvoornemens bij de diverse hoofdstukken zijn op basis 
van belang en urgentie ingepland voor uitvoering in de komende vier jaar.  

3. Het schoolplan is ook een verantwoordingsdocument. Jaarlijks legt de schoolleiding 
verantwoording af, zowel intern als extern over het voorgenomen en gerealiseerde 
beleid.  

4. Tenslotte is het schoolplan een kwaliteitsdocument waarin de school beschrijft op welke 
wijze zij zorgdraagt voor resultaatgerichte controle en borging. 

 
De afgelopen vier jaar hebben we gewerkt aan de doelstellingen uit het vorige strategisch 
beleidsplan met de titel: ‘Een nóg beter resultaat voor alle kinderen’.  
Dat plan liep formeel in 2013 af met een uitloop naar 2014. Er zijn in de vorige periode 
successen behaald waar we trots op zijn; daarnaast zijn er ook leerpunten benoemd die hun 
vervolg zullen krijgen in de komende jaren. We willen daarmee werken aan continuïteit, om 
datgene wat we hebben opgebouwd ook vast te houden en te borgen 

Terugblik op het schoolplan 2011-2015 

 

In de afgelopen periode hebben Handelingsgericht werken (HGW), opbrengstgericht 
werken(OGW) ICT, ouderbetrokkenheid en onderwijs aan meer-en hoogbegaafden kinderen 
centraal gestaan. 
 
Handelingsgericht werken: 
In het kader van handelingsgericht werken en afstemming hebben we de 
afstemmingsgesprekken ingevoerd. Ieder schooljaar starten we met deze gesprekken. 
Vanaf groep 5 zijn kinderen ook bij deze gesprekken aanwezig. Voor de groepen 2 tot en 
met 8 zijn er groepsplannen ontwikkeld, ingevoerd, geëvalueerd en bijgesteld in ParnasSys. 
Voor de vakgebieden: rekenen, taal, lezen, spelling en begrijpend lezen. 
 

Opbrengstgericht Werken: 
Opbrengstgericht werken heeft in de afgelopen twee jaar hoog op de agenda gestaan. We 
hebben de cyclus van PDCA (plan, do, check, act) meerdere malen doorlopen samen met 
het team. Het team is nu in staat om op individueel, groepsniveau en bouw breed het 
onderwijs te evalueren. De resultaten worden vervolgens omgezet in nieuw handelen 
middels ons routeboekje. Aandachtspunt blijft het borgen van deze cyclus, het verder 
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uitbouwen van kwalitatieve analyses en het afstemmen van het leerkrachtvaardigheden op 
de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
 
Ouderbetrokkenheid: 
In het kader van ouderbetrokkenheid hebben we de school toegankelijker gemaakt voor 
ouders. Zo hebben we open ochtenden opgenomen in onze jaarkalender, een opbouw 
gerealiseerd in de werk- en spelinloop. Er wordt jaarlijks een workshopavond voor ouders 
georganiseerd om ouders en leerkrachten te ondersteunen bij opvoedingsvraagstukken. Om 
de communicatie naar ouders te verbeteren hebben we de afgelopen jaren de papieren 
(nieuws)brieven vervangen voor digitale (nieuws) brieven. Ook hebben we onze website van 
meer relevante en toegankelijke informatie voorzien onder andere door een digigids en een 
facebook en twitteraccount.  
Door onze ontwikkeling op het gebied van ICT, onze ouderbetrokkenheid en ons plusprofiel 
voor meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben we ons rapport vernieuwd. Voor de 
ouderbetrokkenheid hebben we er bewust voor gekozen om de resultaten van het 
leerlingvolgsysteem CITO actief met ouders te communiceren. Hiervoor gebruiken we de 
overzichten vanuit ons administratiesysteem ParnasSys. 
 
ICT: 
Allereerst hebben  we geïnvesteerd in onze ICTmiddelen. Alle groepen zijn voorzien van 
digitale schoolborden en computers, we hebben twee computereilanden in de gangen 
gerealiseerd en I-Pads aangeschaft. Onze ICT’er is opgeleid tot I-coach en heeft een 
verbeter- en beleidsplan geschreven. 
 
Onderwijs aan meer-en hoogbegaafde leerlingen: 
Om vorm te geven aan ons ondersteuningsprofiel hebben we, door onze samenwerking met 
het Leonardo onderwijs, gekozen voor onderwijs aan kinderen die extra uitdaging nodig 
hebben. Hiervoor hebben we een hoogbegaafdheidsspecialist opgeleid, er is een 
onderwijskundig beleid voor geschreven en een plusklas opgezet. 
 
In de afgelopen beleidsperiode hebben we de basis gelegd voor drie speerpunten. Namelijk 
ons onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen, ons aanbod voor kunst en cultuur en 
een beleid op het gebied van de sociaal, emotionele ontwikkeling. 
Deze beleidsstukken vormen een basis voor ons schoolplan 2015-2019. 
 
Van verleden naar toekomst: 
 
We hebben onze basis op orde met adaptief onderwijs.  
Waarbij we instructie en lesaanbod aanbieden op drie niveaus en de kinderen werken in een 
structuur voor zelfstandig werken. Op basis van hetgeen ontwikkeld is in de afgelopen jaren, 
nemen we de volgende aandachtspunten mee in dit schoolplan: 
 

 verder ontwikkelen van ons onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen 

 verder ontwikkelen van ons plusaanbod op het gebied van kunst en cultuur 

 evalueren en borgen van beleid voor sociaal emotionele ontwikkeling en de verdere 

invoering van het leerlingvolgsysteem ZIEN. 

 invoeren van nieuwe methode voor wereldoriëntatie 

 teamscholing voor procesgerichte feedback 

 actief mogelijkheden uitbreiden voor de ouderbetrokkenheid 

 borgen en uitbreiden van gerichte partnerschappen ten behoeve van onze basis, en 

ons plusprofiel. 
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 het borgen van handelingsgericht werken 

 het borgen van opbrengstgericht werken.  

 

De hierboven beschreven uitgangssituatie is het startpunt voor dit schoolplan. Om tot 
speerpunten te komen hebben we verder gekeken naar onze leerling populatie (meer 
daarover in het volgende hoofdstuk) belangrijke punten buiten onze school, onze missie en 
visie en het strategisch beleidsplan van de KSU.  
Dat heeft geleid tot een profiel voor onze school. Op basis daarvan zijn we gekomen tot 
speerpunten die zijn uitgewerkt in dit schoolplan. 
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1 ALGEMEEN  

1.1 De school en haar omgeving 

 
Contactgegevens 

Schoolleiders Kim de Mos en Loes Peterse 

Bezoekadres Akkrumerraklaan 121 

Postcode 3544 TT Utrecht 

Telefoon  030-6702201 

e-mail  info.deachtbaan@ksu-utrecht.nl 

website www.ksu-deachtbaan.nl 

Brinnummer 27CL 
 

 

Een achtbaan symboliseert plezier en uitdaging, maar ook veiligheid en 
verbondenheid met aandacht voor pieken en dalen. Doorlopend, zonder 
oponthoud langs de acht groepen van de school. 

 
Katholieke basisschool De Achtbaan ligt in de wijk Leidsche Rijn in Utrecht. De wijk 
Leidsche Rijn is een Vinex locatie. Het deel van Leidsche Rijn waar onze school staat, ligt 
tussen Utrecht en De Meern. De naam Leidsche Rijn komt van de rivier die stroomt langs 
deze nieuwe wijk. Onze school bestaat sinds 1999 en is daarmee dus ruim 15 jaar oud. De 
school telt een kleine 400 leerlingen en is gehuisvest op 1 locatie. Dit maakt onze school 
een fijne en geborgen school waarbij ouders en kinderen zich gezien voelen. 
 
Het gebouw ,waar onze school een onderdeel van is, staat bekend onder de naam 
“Kindercluster Voorn”. In het gebouw zijn, naast twee scholen, ook een kinderdagverblijf, 
peuterspeelzaal, voorschool, buitenschoolse opvang (BSO) en sportaccommodatie 
gehuisvest.  
Het gebouw is zo ontworpen dat er tussen 4 lokalen een gezamenlijke ruimte is gecreëerd. 
Deze ruimtes zijn uitermate geschikt om aan groepswerk te doen of om in het kader van de 
zelfstandigheid buiten de groep te werken. Als er in de school een thema centraal staat 
worden deze ruimtes daarbij betrokken. 
In onze school hebben we een speelzaal voor de groepen 1/2. Buiten hebben we een groot 
speelplein met een zandbak en allerlei buiten speelmaterialen, zoals fietsen en karren. De 
groepen 3 tot en met 8 hebben de beschikking over een prachtige sportzaal in ons gebouw. 
Verder hebben we buiten ook een kunstgrasveld, een grasveld, een verhard sportveld en 
een bouwspeeltuin.  
 
Leerlingen en gezinnen 
Kinderen uit de deelwijken Langerak, Parkwijk, De Woerd en ‘T Zand bezoeken onze school.  
95% van onze leerlingen hebben geen extra leerlingengewicht. Dit betekent dat we van 
onze leerlingen meer mogen verwachten dan het landelijk gemiddelde. 
Van onze leerling populatie is 10 % meer- of  hoogbegaafd.  
 
Daar onze kinderen verschillende culturele achtergronden hebben en ook vaak wat meer 
aankunnen dan het gemiddelde schoolaanbod, kiezen we voor een extra aanbod op het 
gebied van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen en een extra aanbod op het 
gebied van kunst en cultuureducatie. We streven bij dit laatste aanbod ernaar dat kinderen 

vanuit verschillende perspectieven naar de werkelijkheid kunnen kijken. Door kennis op te 
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doen over verschillende godsdiensten en medemensen in de wijk te ontmoeten dragen we 
bij aan onze missie: dat kinderen vriendelijk, open en met vertrouwen de wereld in gaan. 
 

gezindte Percentage van de  
Leerling populatie 

gezindte Percentage van de  
Leerling populatie 

Niet ingevuld 52,1 % Christen  0,4 % 

Geen godsdienst  21,2 % Gereformeerde 
gezindten 

0,4 % 

Rooms-Katholieke 
kerk 

10,1 % Evangelisch 0,2 % 

Katholieke 
godsdiensten 

5,9 % Hindoeïsme 0,2 % 

Islam 6,6 % Nederlands 
Hervormde Kerk 

0,2 % 

Protestants 
Christelijk 

1,5 % Orthodox 0,2 % 

Grieks-.Russi. 
orthod.kerk 

0,9 %   

 

 

Onderwijsconcept 

Onze school hanteert een leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat we de kinderen in 
leeftijdsgroepen hebben verdeeld. Binnen deze groepen bieden we ons onderwijs aan in 
drie instructieniveaus. Bovendien passen we de inhoud van de leerstof zoveel mogelijk aan 
op het niveau van uw kind. Hiermee maken we ons onderwijs adaptief. Naast het les- en 
instructie aanbod in de groep is er extra ondersteuning mogelijk in de vorm van remedial 
teaching. Ook is er extra uitdaging mogelijk in de vorm van een plusklas. Binnen de groep 
krijgen de kinderen de gelegenheid om zelfstandig en samen te werken.  
 

Teamsamenstelling 

De formatie bedraagt 20 FPE start schooljaar 2015-2016. Het merendeel van de 
leerkrachten werkt parttime. De leeftijd van ons team ligt tussen de 25 en de 50 jaar. De 
meeste leerkrachten beschikken over een ruime ervaring in het onderwijs. Naast 
groepsleerkrachten hebben wij een vakdocent voor de gymlessen die twee dagen in de 
week werkzaam is. Onderwijsleerspecialisten begeleiden kinderen die extra ondersteuning 
nodig hebben. Er zijn twee interne begeleiders die de leerlingenzorg coördineren. Een 
specialist voor meer-en hoogbegaafde leerlingen biedt de leerlingen in- en buiten de groep 
extra uitdaging en ontwikkelt het bijbehorende programma. Een I-coach verzorgt 
ondersteuning bij de dagelijkse ICT bezigheden, het onderhouden van de website en de 
scholing van leerkrachten en leerlingen. Een specialist voor kunst- en cultuuronderwijs 
ontwikkelt, coördineert en verzorgt scholing voor ons creatief curriculum. De conciërge 
ondersteunt bij het dagelijkse reilen en zeilen van de school. Ten tijde van het schrijven van 
dit schoolplan telt de Achtbaan 26 personeelsleden. 
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Groepen en groepsgrootte 
De Achtbaan start in augustus 2015 met: 
 

groep aantal 

1/ 2 3 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

 
De gemiddelde groepsgrootte is 27 leerlingen. De kleutergroepen starten met ongeveer 24 
leerlingen en zullen in de loop van het jaar groeien naar 29 leerlingen. 
 
 
Belangrijkste ontwikkelingen voor de school 
- Er zijn diverse nieuwe scholen in de directe omgeving bij gekomen.  

- De school staat in een ouder deel van de wijk en dient rekening te houden met krimp. 

- Er is een nieuwe cao waar de schoolorganisatie rekening mee dient te houden. 

- De invoering van passend onderwijs. 

- Van de meeste gezinnen bij ons op school werken beide ouders. Dit vraagt om het 

kritisch heroverwegen van de schooltijden. 

1.2 Missie en visie  

 

 
Onze school is onderdeel van de Katholieke Scholenstichting Utrecht, de KSU, een 
stichting bestaande uit scholen die onderwijs verzorgen gebaseerd op de katholieke 
grondslag.  
De katholieke identiteit vormt een belangrijke bron van inspiratie tijdens de dagelijkse 
werkzaamheden van KSU-medewerkers. De identiteit van de KSU rust op twee pijlers: 

 de katholieke grondslag;  

 de zes door de KSU geformuleerde kernwaarden.  
 
Onze scholen verzorgen onderwijs gebaseerd op deze gedeelde identiteit die we uitdragen 
en die zorgt voor verbondenheid. Wij laten ons daarbij inspireren door het leven van Jezus.  
De katholieke traditie biedt ons verhalen, symbolen, rituelen en vieringen. Elke school geeft 
daaraan betekenis. Erkenning en waardering is er ook voor andere inspiratiebronnen en 
levensbeschouwelijke overtuigingen. Onze katholieke identiteit is tevens de basis voor het 
pedagogisch-didactisch handelen van alle medewerkers en het functioneren van de 
organisatie. 
 
Kernwaarden: wat geeft ons richting? 
Bij de KSU werken we vanuit zes kernwaarden. Deze kernwaarden zorgen niet alleen voor 
verbondenheid, maar geven ook inzicht in onze overtuigingen. Ze dienen als wegwijzers in 
ons dagelijks handelen.  
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De zes kernwaarden zijn: 

 Eenvoud 

 Aandacht  

 Ruimte  

 Verantwoordelijkheid  

 Vernieuwing  

 Plezier  
 

Onze missie laat zien waaraan wij willen bijdragen: Wat is ons bestaansrecht? Hoe maken 
wij het verschil en wat voegen wij toe? Ofwel, wat is onze meerwaarde? Deze vragen 
beantwoorden wij vanuit onze identiteit; onze katholieke grondslag, verrijkt met onze zes 
kernwaarden. Dat is de basis voor de missie die wij in onze scholen tot uiting brengen, in 
onze grondhouding, onze werkwijze en ons gedrag. 
 
KSU: MEER DAN EEN BASIS. 
Wij willen op onze scholen méér bieden dan alleen kwalitatief goed basisonderwijs en doen 
dat ook. Vandaar ‘méér dan een basis’. Dit vullen we in langs drie lijnen: 

 Een sociale context: KSU-scholen bieden kwalitatief en uitdagend onderwijs, dat is 
ingebed in warmte, betrokkenheid en aandacht.  

 Een rijk curriculum: naast de vanzelfsprekende aandacht voor ‘basisvakken’ als taal en 
rekenen, creëren we volop ruimte voor het ontwikkelen van de talenten van leerlingen in 
de volle breedte.  

 Een ambitieuze leeromgeving: we dagen elke leerling uit de eigen talenten en 
kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. 
 

 
 
 
 

 
Onze missie en visie: 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Als katholieke school geven wij onderwijs vanuit een katholieke levensbeschouwing. Wij 

staan voor een katholieke identiteit. Dat betekent onderwijs en zorg waarin respect en 

begrip voor elkaar en de omgeving voorop staan. We staan open voor andere culturen en 

godsdiensten. Een schoolklimaat waar kinderen zich geborgen voelen, leren leven en 

werken in een sfeer van vertrouwen in de ander en zichzelf. Hierbij volgen we de katholieke 

jaarkalender. 

1 Door kwalitatief goed onderwijs helpt De Achtbaan 

leerlingen zich op een prettige, veilige manier te 

ontwikkelen. We helpen ze hun zelfstandigheid te 

vergroten en kennis op te doen, zodat ze positief, 

vriendelijk, open en met vertrouwen de wereld in gaan. 

Hierdoor zijn ze in staat om op hun eigen niveau en met 

hun eigen talenten een goed leven op te bouwen. 
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School specifieke invulling van de kernwaarden van de KSU: 

In het basisprofiel wordt aangegeven hoe de kernwaarden, die binnen de KSU zijn 

vastgesteld, zichtbaar zijn in de school.  

Binnen de KSU hebben we te maken met een zestal kernwaarden. Plezier, aandacht, 

verantwoordelijkheid, vernieuwing, eenvoud en ruimte.                                                     

Deze zes kernwaarden moeten op iedere KSU school zichtbaan zijn, dus ook op de 

Achtbaan. 

Hieronder wordt aangegeven hoe deze kernwaarden tot uiting komen op De Achtbaan. We 

hebben ervoor gekozen 4 kernwaarden specifiek bij u onder de aandacht te brengen: 

Plezier: 

Op de Achtbaan hebben we open en betrokken leerkrachten. Zij doen er alles aan om het 

mogelijk te maken dat een kind met plezier naar school gaat. Een goed pedagogisch 

klimaat is daarbij erg belangrijk en wordt door ons beleid voor sociaal- emotionele 

ontwikkeling ondersteund. Daarnaast is het van belang dat kinderen lesstof op hun niveau 

aangeboden krijgen bijvoorbeeld in de plusklas. Zo krijgen de kinderen zelfvertrouwen en 

houden ze plezier in het naar school gaan en het leren. Met ons plusaanbod voor kunst- en 

cultuur en alle nevenactiviteiten die we op school doen, geven we de kinderen de kans om 

met plezier nieuwe talenten en vaardigheden te ontdekken.  

Aandacht: 

Aandacht voor de leerlingen is terug te zien door het onderwijs dat op niveau wordt 

aangeboden. In alle groepen worden kinderen ingedeeld op drie niveaus en is er RT en 

RT+ met een plusklas aanwezig.  

Daarnaast is er ook aandacht voor de ouders van de leerlingen. Zij worden gezien als 

partner in het leren van de kinderen. Er zijn open ochtenden voor ouders zodat zij de school 

in bedrijf zien. Naast het bezoeken van de groep van hun kind(eren) kunnen ook de andere 

groepen van de school bezocht worden. Bij de groepen 1 tot en met 3 werken we met 

wekelijkse inloopochtenden. In groep 4 en 5 is er een maandelijkse inloopochtend. 

De aandacht voor kinderen uit zich ook in het gebruik van ‘het zonnetje van de week’ 

waarbij iedere week één kind centraal staat en complimenten van klasgenootjes krijgt. 

De aandacht is er ook voor de leerkrachten. Door collegiale consultatie, groepsbezoeken 

door het managementteam en de gesprekkencyclus is er gerichte aandacht voor een 

blijvende leergierige houding. 

 

 

 

 



Schoolplan 2015 – 2019  

 11 

 

Verantwoordelijkheid: 

Wij willen kinderen leren zich als een verantwoordelijk en zelfstandig mens te gedragen. 

We geven het zelf de verantwoordelijkheid waar dat mogelijk is. Bijvoorbeeld 

medeverantwoordelijkheid voor de groepssfeer (middels leefstijl). Verantwoordelijkheid voor 

het (gekozen) werk. Onze methode ‘leefstijl’ voor de sociale/ emotionele vorming en onze 

methode ‘hemel en aarde’ maken verantwoordelijkheid nemen bespreekbaar. Alle kinderen 

van groep 1 tot en met 8 krijgen per toerbeurt de verantwoordelijkheid voor klassentaken. 

Onze doorgaande leerlijn voor participerend burgerschap ondersteund het besef van 

verantwoordelijkheid en het nemen van verantwoordelijkheid. 

Vernieuwing: 

De school werkt opbrengstgericht en doorloopt daarmee een continu proces om tot 

verbetering te komen.  Dit uit zich onder andere in het gebruik van de nieuwste methodes 

voor rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.  

We spelen in op nieuwe ontwikkelingen door ons aanbod hierop af te stemmen. We maken 

gebruik van de talenten en de veranderingsgezindheid van onze teamleden. Zo hebben we 

diverse specialisten in ons team. 

Daarnaast maken we gebruik van ‘kennis is kracht’. Hierbij maken we gebruik van de 

kennis van ouders en geven ouders gastlessen in verschillende groepen.  
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1.3 Kwaliteitszorg 

 

Binnen de KSU maken alle scholen gebruik van het kwaliteitszorgsysteem Integraal, 
onderdeel van het leerlingvolgsysteem ParnasSys.  
Integraal verbindt kwaliteitszorg, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling op 
logische wijze met elkaar. 
 
Integraal kent 7 domeinen: 

- Onderwijsleerproces 
- Organisatiemanagement 
- Schoolcultuur 
- Imago 
- Planmatige ondersteuning 
- Samenwerking met ouders 
- Kwaliteitsmanagement 

 
Scholen bepalen zelf (overeenkomstig hun school(jaar)plan en de boven schoolse 
afspraken die er gemaakt zijn) welke kwaliteitsdomeinen, onderwerpen en doelen er 
wanneer onder de loep genomen worden. Iedere school is verplicht alle kwaliteitsdomeinen 
minimaal één maal aan bod te laten komen binnen de cyclus van vier jaar.  
 
De indicatoren van de Inspectie zijn volledig verwerkt in de standaard-inrichting van 
Integraal. Scholen kunnen, in overleg met de clusterdirecteur, er ook voor kiezen om 
streefdoelen en/of eigen kwaliteitsdomeinen toe te voegen zodat de inrichting volledig op de 
school gericht is. Op deze manier wordt kwaliteitszorg binnen de KSU vormgegeven vanuit 
de onderzoekende cultuur die wij voorstaan en welke past bij een lerende organisatie.  

 

 
School specifieke invulling: 
Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: 
activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te 
borgen en te verbeteren. Met andere woorden:  

 wat vinden wij goed onderwijs,  

 wat zijn de eisen van de overheid,  

 welke doelen stellen we,  

 hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit leveren,  

 hoe houden we de bereikte kwaliteit vast 

 hoe weten we dat mensen die betrokken zijn bij onze school dit ook vinden? 
 

Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Hierbij onderscheiden we 
verbeterpunten en speerpunten (ontwikkelpunten). 
 
De speerpunten (ontwikkelpunten) worden met name genoemd in het schoolplan en de 
jaarplannen die daaruit voortvloeien.  
De verbeterpunten worden weergegeven in de kwaliteitsagenda van de school. 
 
De middelen die we inzetten voor onze kwaliteitszorg zijn: 
 

 Cyclus kwaliteitsbeleid  

 Kwaliteitsagenda   

 Schoolplan 

 Jaarplan 
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Cyclus kwaliteitsbeleid:  
In deze 4jarige cyclus komen de diverse indicatoren van de onderwijsinspectie volgens de 
PDCA cirkel aan bod. 
Per jaar wordt de planning gekoppeld aan de jaarplanning van de school. 
 
Kwaliteitsagenda:  
In de kwaliteitsagenda staan onze verbeterpunten weergegeven over meerdere jaren in de 
PDCA cyclus. Deze zijn gekoppeld aan de 7 domeinen van integraal. 
 
Schoolplan: 
In ons schoolplan staan de speerpunten/ ontwikkelpunten beschreven voor een periode van 
4 jaar. 
 
Jaarplan: 
Vanuit ons schoolplan maken we jaarlijks een jaarplan waarbij specifieke speerpunten 
(ontwikkelingen) worden uitgewerkt volgens de PDCA cyclus.  
Na de eindevaluatie van het jaarplan wordt in overeenstemming met het schoolplan een 
nieuw jaarplan geformuleerd. 

1.4 Leerlingenondersteuning; passend onderwijs 

 

 
Passend Onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen 
volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo 
goed mogelijk mee in de samenleving.  
De Wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Vanaf dat moment hebben 
scholen een zorgplicht voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dat betekent 
dat scholen verantwoordelijk zijn voor een goede onderwijsplek voor elk kind: op de eigen 
school (eventueel met extra ondersteuning in de klas), op een andere reguliere school in de 
regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om 
aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen 
reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in 
het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de 
bekostiging daarvan. De scholen van de KSU maken deel uit van het 
samenwerkingsverband Utrecht PO   http://www.swvutrechtpo.nl/  
 
Ambities & Uitgangspunten 
Ieder kind in Utrecht heeft recht op onderwijs en ondersteuning, zodanig dat hij/zij zich zo 
goed mogelijk kan ontwikkelen. De Utrechtse bestuurders van (passend) onderwijs hebben 
samen met de gemeente gewerkt aan een zorgvuldige invoering van passend onderwijs en 
de transitie van de jeugdzorg. Daarbij is de gedachte om zo veel mogelijk aan te sluiten bij 
de omgeving van kind en gezin. Leidend principe is één kind, één gezin, één plan. 
  
Sterke basis 
Om dit te realiseren is samen met het voortgezet onderwijs en de gemeente Utrecht een 
model ontwikkeld om de visie op Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd weer te geven. 
Dit model gaat uit van een sterke basis op school. Besturen, scholen, leerkrachten en IB’ers 
realiseren met elkaar, samen met ouders en waar nodig met kernpartners deze 
basisondersteuning. Het niveau van deze basisondersteuning is vastgelegd in de Utrechtse 
Standaard, de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken zijn hierin leidend. 

http://www.swvutrechtpo.nl/
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Steun waar nodig 
Wanneer een school alles heeft gedaan binnen de afgesproken Utrechtse Standaard, maar 
nog steeds handelingsverlegenheid ervaart, kan zij voor extra ondersteuning terecht bij het 
SWV. Met behulp van een onderwijsondersteuningsarrangement wordt de school in staat 
gesteld om extra ondersteuning aan te trekken (in geld of in expertise) om een goed 
antwoord te kunnen geven op een ondersteuningsvraag van een kind.  
De ondersteuning is altijd tijdelijk van aard en bedoeld voor de individuele leerling. 
  
Speciaal als het moet 
Binnen het SWV is uitgesproken dat er scholen dienen te zijn voor speciale 
onderwijsvoorzieningen (SBO en SO). De toelaatbaarheid van kinderen naar het SBO en 
SO vindt plaats bij het SWV. 
  
Veranderingen 
De grootste verandering binnen de ondersteuningsstructuur ligt bij het aanvragen van de 
extra ondersteuning (arrangementen). In plaats van ‘Wat heeft het kind?’ komt de nadruk te 
liggen op ‘Wat heeft het kind nodig?’ Dit betekent dat er van de leerkracht, de IB’er en 
feitelijk van de school, wordt verwacht dat er nog beter wordt gekeken naar wat een kind 
nodig heeft. 
 
 

 
 

 
Ons ondersteuningsprofiel: 
 

 
De school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin wordt duidelijk dat de 
school ruimschoots voldoet aan het niveau van basisondersteuning, zoals geformuleerd 
binnen het samenwerkingsverband. Ook kwamen een aantal aandachtspunten c.q. 
ontwikkelpunten uit deze meting voort. Deze zijn verwoord in ons 
schoolondersteuningsprofiel (Zie bijlagen: Q3 en SBO profiel). Waar relevant in dit plan zijn 
de aandachtspunten geïntegreerd opgenomen in de overige hoofdstukken in dit schoolplan. 
 
Basisschool de Achtbaan profileert zich in het kader van het passend onderwijs als een 
school met specialisatie ‘onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen’.  
Onderstaand leest u een stuk uit ons beleidsplan voor de pluskinderen. 
 
Op onze school wordt lesgegeven op meerdere niveaus. Dit is onder andere zichtbaar in de 
wijze van instructie geven. Hierdoor sluiten wij aan bij de onderwijsbehoeften van de 
individuele leerling.  
Voor de kinderen die een grotere uitdaging behoeven, hebben wij RT+ en de plusklas. Bij 
ons op school kennen wij twee vormen van RT+: RT+ in de groep en RT+ buiten de groep 
namelijk de plusklas. Wanneer een leerling RT+ krijgt in de groep, krijgt de leerling de 
lesstof compact aangeboden, waardoor tijd vrij komt voor het werken uit een eigen map met 
verrijkingsmateriaal. Indien de leerling in aanmerking komt voor de RT+ buiten de groep, 
neemt de leerling naast de extra uitdaging in de klas ook één of meerdere momenten deel 
aan de plusklas.  
Als school hebben wij een aantal criteria opgesteld waaraan een leerling moet voldoen om 
in aanmerking te komen voor de RT+. Deze criteria zijn terug te vinden in het protocol 
Hoogbegaafdheid. 
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Ontwikkelpunten naar aanleiding van ons schoolondersteuningsprofiel voor 2015-2019: 
- Scholing team kindgesprekken, dyscalculie/ rekenproblemen, en procesgerichte 

feedback. 

- het opleiden taal, reken en leesspecialist. 

- Novilo niveau 5A is ons streven. 

Verbeterpunten naar aanleiding van ons schoolondersteuningsprofiel voor 2015-2019: 
- verder ontwikkelen van mogelijkheden Kurzweil en andere dyslexie ondersteunende 

middelen. 

- Middels evaluatie avonden met ouders komen cyclische nieuwe aandachts- en/ of 

verbeterpunten naar voren.  

- (verder) Invoeren van het portfolio voor de RT+ leerlingen met als doel om uiteindelijk     

een digitaal portfolio in te voeren.  

Nieuwe ontwikkelpunten naar aanleiding van ons onderwijs speciaal voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen voor 2015-2019 zijn: 
- Aandacht aan het bestaan van de fixed en growth mindset. Kinderen stimuleren tot een     

op groei gerichte mindset. 

- Koppeling van de RT+ naar de andere kinderen om ook bij deze kinderen de aanwezige    

talenten te benutten: 

1.     Aanbieden van schaakonderwijs als naschoolse activiteit via schaakvereniging 
Magnus. 
2.     Filosofielessen aanbieden in de groepen 4 t/m 8 

3.     Debatteerlessen in de groepen 6 t/m 8 met als einddoel deelname aan het Nationale 
Debattoernooi.  
       
Verbeterpunten naar aanleiding van ons onderwijs speciaal voor meer- en hoogbegaafde 
leerlingen voor 2015-2019 zijn: 
 

-       De communicatie (RT+ - ouders – leerkrachten) 
-       Kennisdeling binnen het team. 
-       Blijvend ontwikkelen van plusklasaanbod en verrijkingsmateriaal. 
 

 Speerpunt 1: behalen Novilo niveau 5. 
 Speerpunt 2: scholing team kindgesprekken, dyscalculie/ rekenproblemen, en 

procesgerichte feedback. 
 Speerpunt 3: het opleiden specialisten/ coördinatoren voor: taal, rekenen en lezen. 

 

1.5 Financieel en materieel beleid 

 

Inleiding 
Het financieel beleid van de Katholieke Scholenstichting Utrecht start in feite op de 
werkplek, in de scholen, bij de kinderen. Daar ligt immers de basis voor ons werk: onderwijs 
verzorgen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Daar ligt ook de basis van het financieel bestaan van de stichting/de scholen: de 
bekostiging is in principe afhankelijk van het aantal kinderen in een school. 
 
Op schoolniveau zijn er beleidskeuzes die grotendeels bepaald worden door de kaders 
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zoals die door het College van Bestuur in beleid geformuleerd zijn. 
 
Instrumenten en toepassingen school specifiek 
De instrumenten die op financieel gebied beschikbaar zijn voor een school zijn: 
- een exploitatiebegroting,  
- meerjaren-investeringsbegrotingen voor meubilair, onderwijsleerpakket en ICT 

(hardware),  
- een meerjaren-onderhoudsplan en een onderhoudsbegroting per jaar. 
De investeringsbegrotingen hebben een relatie met de exploitatiebegroting omdat de 
afschrijvingslasten in  de exploitatie komen. 
 
Jaarlijks wordt, in de voorbereidingsfase van de kalenderjaarbegroting, door het College 
van Bestuur een kaderbrief opgesteld, waarin de kaders en mogelijkheden voor de scholen 
vastgelegd zijn. 
 
De onderhoudsbegroting wordt vastgesteld op basis van een meerjaren-
onderhoudsbegroting waarvoor een externe dienst (Helix) een bouwkundig onderbouwde 
opzet aanlevert. De kosten, voortkomend uit de onderhoudsbegroting worden betaald 
vanuit een voorziening voor groot onderhoud.  
 
Ten behoeve van de inzet van personeel wordt met een model gewerkt, waarbij  de keuze 
is gemaakt voor gedeeltelijke onderlinge solidariteit tussen de KSU-scholen. Op grond van 
beleidskeuzes vindt beperkte herverdeling tussen de scholen plaats. In het 
Bestuursformatieplan wordt per schooljaar vastgelegd hoeveel personeel ingezet kan 
worden op een locatie op basis van bekostiging vanuit het Rijk, en andere geldstromen en 
op basis van beleidskeuzes van de KSU. Voor specifiekere informatie hieromtrent wordt 
verwezen naar het meest recente Bestuursformatieplan van de KSU, dat te vinden is op de 
website van de KSU.  
 
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 beschikken de scholen over een geldbudget voor 
het personeel. Tot die tijd werd gewerkt met budget in formatieplaatseenheden.  
 
Naast directe inzet van personeel, zijn er ook andere indirecte personele kosten. Hiervoor 
dienen scholen een bedrag van ongeveer 22% van hun inkomsten aan Personeel en 
arbeidsmarktbeleid te begroten.  
Dit betreft uitgaven op het gebied van schoolontwikkeling, nascholing en teambuilding. Ook 
dragen de scholen een bedrag af om gezamenlijk op KSU-niveau uitgaven te kunnen doen 
in de categorie indirecte personele kosten. Het beleid op dat terrein is terug te vinden in de 
jaarlijkse begroting van de KSU. De keuze om bepaalde zaken gezamenlijk te regelen, 
heeft als achtergrond ofwel schaalvoordelen bij inkoop van bv. nascholing ofwel 
solidariteitsafwegingen.  
 
In te zetten gelden, voorzieningen en reserves 
Als uitgangspunt geldt: de financiering van een school gebeurt in principe naar rato van het 
aantal leerlingen van de school. Dit is de basis van de personele en de materiële 
bekostiging. 
Een school dient plannen op te stellen die uitgaan van sluitende begrotingen. 
 
Het is echter noodzakelijk om te zorgen dat er gelden beschikbaar blijven als voorziening, 
c.q. reserve, voor de momenten dat de bekostiging van de aanwezige leerlingen niet 
voldoende is om (tijdelijk) een school in personele en materiële zin in werking te houden. 
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Scholen kunnen beschikken over de volgende reserves:  
- een reserve personeel;  
- een reserve PAB en  
- een algemene reserve.  
Inzet van middelen vanuit deze reserves kan op basis van een door de school opgesteld en 
door het CvB goedgekeurd plan. Dit kan betrekking hebben op noodsituaties maar zeker 
ook op extra ontwikkelplannen.  
Deze reserves mogen echter niet te groot worden. Middelen die niet ingezet worden, 
komen immers niet ten goede aan de leerlingen waar de bekostiging voor ontvangen is. 
Stichting breed zijn maximumbedragen vastgesteld voor de reserves per school. Daarnaast 
geldt de stelregel dat een reserve niet negatief mag zijn      .  
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2 STRATEGISCH BELEID KSU 2015-2019 

 

 
Het strategisch beleidsplan “De leerling blinkt uit” is de komende vier jaar de basis voor de 
concrete planning van activiteiten binnen de KSU en de KSU-scholen. Het document heeft 
een drietal functies: 
- Het is de basis voor de beleidscyclus van de stichting en van de 24 scholen; 

daarmee vormt het de grond voor de verdere ontwikkeling van de KSU en de KSU-
scholen. De schoolleiders maken via hun schoolplan een vertaalslag van het strategisch 
beleidsplan naar operationeel niveau, en geven daarmee op schoolniveau uitvoering 
aan de realisatie van de ambities. De komende vier jaar worden de jaarplannen hiervan 
afgeleid, en er worden resultaatsafspraken gemaakt. 

- Daarnaast dient het als referentiekader voor het stellen van doelen en bij de interne en 
externe verantwoording over de mate waarin we doelen realiseren. 

- Het is een leidraad bij het maken van afwegingen en keuzes. 
  
De leerling blinkt uit, dat is het perspectief. Om dit te realiseren wordt de komende vier jaar 
ingezet op een vijftal strategische thema’s, die elk op zich en in hun onderlinge samenhang 
het sterkst bijdragen aan de realisering hiervan.  
De strategisch thema’s zijn: profilering, pijlers voor talentontwikkeling, professionalisering, 
professionele cultuur en gericht partnerschap. In dit schoolplan wordt uitgewerkt hoe de 
school in de praktijk uitvoering geeft aan het strategisch beleidsplan op schoolniveau. 
 

 

2.1 Profilering 

 

 
Ambitie: ‘Een KSU-school blinkt uit’ 
 
Onder profilering verstaan wij het bewust en merkbaar naar buiten laten komen van het 
eigen karakter van de (school)organisatie en onze ambities. Dat doen we door het uiten van 
onze missie en visie, en de uitwerking van de strategische thema’s. We profileren ons door 
deze niet alleen te laten zien, maar ook te laten merken, voelen én ervaren.  
 

 

2.1.1 Profilering van het KSU-motto in de scholen 

 

Ons schoolprofiel 

 
Kernverhaal: jouw talent goed op de rit. 

Jouw talent goed op de rit, dat is waar het bij ons onderwijs op basisschool de Achtbaan om 

gaat. Het erkennen, herkennen en ontwikkelen van je talent is volgens ons alleen mogelijk 

als je je prettig en veilig voelt op school. Natuurlijk werkt er op de Achtbaan een team dat 

ervoor zorgt dat iedereen de rit in de Achtbaan op zijn eigen manier kan beleven. Plezier, 

aandacht, verantwoordelijkheid en vernieuwing staan hierbij voorop. 
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Wij zien de ontwikkeling van kinderen als een doorlopend proces waarbij we een 

procesgerichte benadering fundamenteel achten. Dit om een ‘growth mindset’ bij kinderen 

en bij teamleden te realiseren. 

Binnen dit doorlopende proces realiseren we ons dat we                                               

aansluiten bij de ontwikkeling die onze kinderen al hebben doorlopen                                

van 0 tot 4 jaar en de verdere ontwikkeling van onze kinderen op het                           

voortgezet onderwijs. (zie ook gerichte partnerschappen) 

Zoals te lezen is in hoofdstuk 1, hebben we gekozen ons te profileren op het gebied van 

onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen en kunst en cultuureducatie. Met dit 

plusaanbod is er een breed scala om de verschillende talenten te erkennen, herkennen en 

te ontwikkelen. Zo krijgt ieder kind de kans om cognitief, creatief en sociaal uit te blinken. 

We hebben het streven om hierbij de kinderen te leren vanuit verschillende perspectieven 

naar de werkelijkheid te leren kijken. 

Omdat we ons realiseren dat er ook kinderen zijn die talenten hebben op andere vlakken 

zorgen we voor een diversiteit in hoogtepunten in ons aanbod.  

Met ons totale onderwijsaanbod hebben we het volgende eindprofiel van onze leerlingen 

voor ogen: 

Eindprofiel leerling:  
Op de Achtbaan staat jouw talent goed op de rit. 
Door kwalitatief goed onderwijs helpen wij onze kinderen zich op een prettige, veilige 
manier te ontwikkelen.  
Een kind dat De Achtbaan verlaat: 

 is op zijn eigen niveau goed voorbereid op de rest van zijn leven. 

 heeft de basisschool als een veilige basis ervaren en heeft zelfvertrouwen. 

 weet wat zijn sterke en zwakke kanten zijn. 

 kan kritisch nadenken en een mening te vormen  

 is goed in staat om zelfstandig en samen te werken  

 heeft een ‘growth mindset’. 

 is in staat om vanuit verschillende perspectieven naar de werkelijkheid te kijken 

 heeft geleerd zijn emoties te kunnen benoemen en op verschillende manieren te 
uiten 

 

Hoogtepunten 
De rit in de Achtbaan is een rit met verschillende hoogtepunten. 
Deze hoogtepunten sluiten aan bij ons plusprofiel maar houden ook rekening met andere 
talenten die kinderen hebben. Voor het realiseren van deze hoogtepunten hebben we 
gerichte partnerschappen.  
 
Voorbeelden van hoogtepunten die aansluiten bij ons plusaanbod zijn: 
 

 Crea doe middagen: iedere groep is  bezig met een activiteit die de leerlingen zelf 

hebben mogen kiezen. Het aanbod is divers van koken tot zelfverdediging, van 
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schaken tot dans. De kinderen zitten in heterogene groepen. 

 Open Podia: de kinderen krijgen de gelegenheid (onder begeleiding van de 

leerkracht) zich te presenteren op het podium. Bijvoorbeeld door dans, theater en 

muziek.  

 Achtbaanfestival: dit festival wordt door oudercommissie georganiseerd als 

feestelijke afsluiting van het schooljaar. 

 Bezoeken van kunstinstellingen. 

 Kunstenaars in de school. 

 Activiteiten in de wijk in het kader van participerend burgerschap. 

 Activiteiten in de school in het kader van participerend burgerschap. 

 Schoolschaaktoernooi. 

 Debattoernooi. 

 Wetenschapper in de groep. 

Andere hoogtepunten zijn: 

 Sportieve activiteiten: de koningsspelen, sportdagen, sporttoernooien zoals: hockey, 

voetbal en handbal. 

 Katholieke vieringen: zoals st. Maarten, de advent periode, het kerstfeest, Carnaval 

en Pasen. Ook zijn er leerlingen die de eerste communie doen. 
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2.1.2 Communicatie, PR en uitstraling 

 

 
Bij de profilering van de KSU en de scholen hoort een goede uiting daarvan. We willen 
uitstralen wat we zijn en dit ook kenbaar maken in onze omgeving. Elke KSU-school geeft 
vorm aan een plan waarin aangegeven wordt van welke communicatiemix gebruik wordt 
gemaakt, en hoe deze wordt ingezet ter versterking van de profilering.  
 

. 
  

Hoe geeft de school vorm aan communicatie en PR richting relevante partners? 

 

 Ons speerpunt is het maken van een PR plan.  

Het doel van dit plan is het duidelijk voor het voetlicht brengen van ons profiel. Onze 

primaire doelgroepen hierbij zijn: kinderen, ouders en gerichte partners. 

Onze hoogtepunten die aansluiten bij ons plusaanbod zullen een plaats krijgen in het 

plan. 

 

We zullen hierbij gebruik blijven maken van de volgende middelen: 

 Iedere maand verschijnt de Achtbaanflits (nieuwsbrief) 

 Een actieve facebook pagina en twitteraccount 

 Actief aanleveren van persberichten bij lokale media 

 Versturen van informatieve brieven per email 

 Organiseren van open ochtenden met workshop aanbod 

 Organiseren van workshopavond voor ouders 

 Rapportage aan ouders over de onderwijsresultaten van hun kind(eren) 

 Gesprekkencyclus met ouders over de voortgang van hun kind(eren) 

 Afnemen van tevredenheidspeilingen. 

 

 Speerpunt 4: PR plan opstellen 

 

2.2 Pijlers voor talentontwikkeling 

 

 
Ambitie: ’Een primair proces dat uitblinken van leerlingen ondersteunt, faciliteert en 
stimuleert’.  
 
De KSU streeft naar uitdagend, verrijkend en innovatief onderwijs, waardoor de talenten 
van onze leerlingen optimaal worden ontwikkeld. Naast welbevinden en betrokkenheid van 
kinderen en het streven dat zij met plezier naar school gaan, staan hoge en meetbare 
kwaliteit van het onderwijs centraal op de scholen van de KSU. Door goede instructie, 
opbrengstgericht werken en klassenmanagement wordt de basis verbreed en versterkt. Van 
daaruit ontwikkelen kinderen hun talenten, blinken zij uit; cognitief maar zeker ook op 
andere gebieden, zoals ICT, wetenschap en techniek, kunst en cultuur en sport. 
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2.2.1 De basis duurzaam op orde houden 

 

 
Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij is het van belang 
dat de basis binnen alle KSU-scholen duurzaam op orde is én blijft. Voor ons is ‘de basis op 
orde’ dan ook een vanzelfsprekendheid om überhaupt te kunnen werken aan 
talentontwikkeling. Hierbij is een aantal elementen in de voorwaardelijke sfeer van belang 
die op orde moeten blijven.  
 

 
School specifieke invulling aan de hand van deze onderwerpen 

 Opbrengstgericht werken 
Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren 
van de prestaties van alle leerlingen. De school baseert de inrichting van haar 
onderwijskundig beleid op de (tussentijdse) analyses van de resultaten van de leerlingen. 
Onze leerkrachten zijn in staat om hun handelen af te stemmen op deze analyses en om 
afwijkende resultaten vroegtijdig te signaleren.  
 

 Hoge opbrengsten voor de basisvaardigheden op school-, groeps- en leerlingniveau  
Omdat lezen, het beheersen van de Nederlandse taal en het kunnen omgaan met cijfers en 
getallen de noodzakelijke basisvoorwaarden vormen voor elke leerontwikkeling, bepalen we 
hoge minimumeisen aan de scores die daarop op school-, groeps- en leerlingniveau worden 
behaald.  
 

 Kwaliteit in vakmanschap 
Onze leerkrachten (huidige en in de toekomst aan te stellen) dienen te voldoen of binnen 
afzienbare termijn te kunnen voldoen aan onze eigen KSU-standaard voor vakmanschap. 
Kenmerkend voor dit vakmanschap is onder meer: passie voor het onderwijs, denken in 
kansen, continu blijven leren en leren van, met en door elkaar. In het hoofdstuk 
Professionalisering is het ontwikkelen van deze standaard en het bereiken van dit niveau 
dan ook een speerpunt. 
 

 Kwaliteit van de infrastructuur 
De leeromgeving (gebouw en inrichting) en de ICT-infrastructuur zijn randvoorwaardelijk 
voor talentontwikkeling. Deze zijn dan ook zodanig dat zij optimaal bijdragen aan het 
realiseren van hoge opbrengsten, opbrengstgericht werken en aan uitdagend onderwijs, 
kortom: aan het uitblinken van leerlingen.  
 

De basis op orde. 
 

Onze tussen- en eindopbrengsten zijn conform de verwachtingen die wij hebben en die 
de inspectie heeft van onze leerling populatie. Het inspectierapport laat zien dat onze 
basis voldoende op orde is. In het hoofdstuk kwaliteitszorg omschrijven we welke 
middelen we inzetten om onze basis op orde te houden en cyclisch te verbeteren. 
Ons speerpunt hierbij is het volledig inbedden van onze middelen voor kwaliteitszorg in 
het hele team.  
  
 Speerpunt 5: volledig inbedden van onze middelen voor kwaliteitszorg in het hele 

team. 
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2.2.2 Ontwikkelen van 21st century skills 

 

 
Om leerlingen te laten uitblinken, vinden we het belangrijk dat leerlingen zich veelzijdig en 
zelfstandig kunnen ontwikkelen in een moderne, veilige leeromgeving. De leerlingen zijn 
(mede-)eigenaar van hun eigen leerproces en ontwikkeling. De KSU biedt vernieuwend en 
toekomstgericht onderwijs aan in verschillende onderwijsconcepten en 
leergemeenschappen.  
 
De term ‘21st century skills’ heeft betrekking op een samenhangend geheel van 
vaardigheden die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de 21ste 
eeuw. Het gaat hierbij niet zozeer om cognitieve kennis maar om sociale vaardigheden en 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Deze vaardigheden zijn:  

 Samenwerken: gezamenlijk een doel halen, elkaar aanvullen, inspireren, 
ondersteunen. 
 

 Creativiteit: het vermogen om nieuwe ideeën, benaderingen, oplossingsstrategieën en 
inzichten buiten de gebaande paden te creëren en te optimaliseren. 

 

 ICT geletterdheid: vaardigheden voor het effectief en efficiënt gebruik van technologie. 
Daarbij komen ‘technologische geletterdheid’ en ‘informatievaardigheden’ samen. 

 

 Communiceren: het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een 
boodschap. 
 

 Probleemoplossend vermogen: het (h)erkennen dat problemen bestaan en tot een 
plan van actie kunnen komen om deze op te lossen. 
 

 Kritisch denken: het vermogen om onafhankelijk van anderen een eigen visie of 
onderbouwde mening te formuleren. 
 

 Sociale en culturele vaardigheden: in staat zijn om met mensen van verschillende 
etnische, sociale, organisatorische en politieke achtergrond effectief samen te leren, te 
werken en te leven. 

 

 

Onze ambitie voor 21st century skills 

 
Alle 21st century skills komen terug in ons curriculum. Daarnaast hebben we in hoofdstuk 1 
beschreven waarom we hebben gekozen voor ons plusaanbod. Voor dit plusaanbod leggen 
we onze focus op de volgende vier 21st century skills: 
 
Creativiteit: 

 Realiseren van een onderzoekende houding bij kinderen, zowel in de RT+ als het 

portfolio van kunst en cultuureducatie. 

 Kinderen zijn in staat om vanuit zelfreflectie hun proces te waarderen in het 

vormgeven aan kunst gebonden activiteiten.  
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Communiceren: 

 Alle leerkrachten hebben leefstijltraining gevolgd.  

 Realiseren van vertaalslag van debat- en filosofielessen van RT+/plusklas naar de 

andere groepen en het team. 

 Opzetten van een kinderraad in 2015-2016 (onder begeleiding van Doenja Welzijn). 

Probleemoplossend vermogen: 

 Realiseren van een onderzoekende houding bij kinderen, zowel in de RT+ als het 

portfolio van kunst en cultuureducatie  

 Opzetten van een kinderraad in 2015-2016 (onder begeleiding van Doenja Welzijn). 

 

Sociale en culturele vaardigheden:  

 Een optimaal actief burgerschapsprogramma realiseren 

 De methode voor Wereldoriëntatie invoeren met oog op 21st century skills. 

 Kinderen kunnen vanuit verschillende perspectieven naar de werkelijkheid kijken. 

De speerpunten die we op basis van bovenstaande formuleren zijn:  
 

 Speerpunt 6: Realiseren van een onderzoekende houding bij kinderen. 

 Speerpunt 7: Opzetten van een kinderraad. 
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2.2.3 Het plusaanbod 

 

 
Het plusaanbod betreft een verrijking van het onderwijsaanbod en de concrete invulling 
daarvan, zodanig dat de leerling uitgedaagd wordt. Voor alle KSU scholen geldt allereerst 
dat er een specifiek onderwijsaanbod (in verschillende gradaties) voor cognitief 
getalenteerde kinderen gerealiseerd wordt. Naast het aanbod voor cognitief getalenteerde 
leerlingen ontwikkelt elke school een plusaanbod. Hiermee verrijkt de school het 
onderwijsaanbod en op basis hiervan onderscheidt en profileert een school zich in de 
directe omgeving. 
 

 
 
 

Ons plusaanbod: 

Vanuit ons profiel hebben we gekozen voor ons plusaanbod.  
Het plusaanbod bestaat uit onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen en ons extra 
aanbod op het gebied van kunst- en cultuureducatie.  
 
 
Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen 

In de beschrijving van ons ondersteuningsprofiel wordt uitgebreid stilgestaan bij het 
onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hieronder geven we daarop een beknopte 
aanvulling. 
 

Naast het reguliere aanbod van verrijken en compacten in de klassen (zie 
schoolondersteuningsprofiel) bieden wij: 
  

 Een vast plusklas aanbod buiten de groep: filosofielessen, wetenschapper in de 

plusklas, projectmatig werken, techniektoernooi, kangoeroewedstrijd, aandacht voor 

de sociaal-emotionele ontwikkeling mbv materialen van het Landelijk Informatie 

Centrum hoogbegaafdheid (LICH). 

 Externe activiteiten, zoals: schaaktoernooien, debattoernooi, Junior Academie. 

 Een portfolio gericht op procesdoelen van de leerling, met als basis de doelen en 

vaardighedenlijst (DVL). 

 Begeleiding van leerlingen, ouders en teamleden door een interne  

hoogbegaafdheidsspecialist. 

 Externe specialisten op het gebied van begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. 

 

We streven ernaar een NOVILO niveau 5A school te worden. 
 
2 verbeterpunten hierbij zijn: 

 Het  team scholen om de kennis en vaardigheden met betrekking tot meer- en 

hoogbegaafde kinderen teambreed te dragen.  

 Opleiden van nog een specialist op het gebied van onderwijs aan meer-en 

hoogbegaafde leerlingen. 

1 speerpunt hierbij is: 
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 Vertaalslag maken van plusklasactiviteiten naar de andere groepen van onze school. 

 
 

Kunst en cultuur  
  
Portfolio gericht op reflectief vermogen en het proces.  
Dit schooljaar (2014-2015) is het portfolio ontwikkeld waarin het reflectieve vermogen van 
het kind centraal staat. We hebben dit laten zien door verschillende creatieve doemiddagen 
en open podia te organiseren waarin alle kunstdisciplines naar voren komen. Tijdens deze 
projecten wordt er niet alleen door de leerkrachten les gegeven, maar ook door externe 
kunstinstellingen zoals FanWork musicals en De Vrijstaat (zie ook gerichte partnerschappen) 
 

Elk schooljaar staan er twee doelen centraal die om het jaar terug komen. De projecten die 
worden aangeboden, zowel externe als interne, zullen het betreffende doel aanstippen en 
verdieping brengen op de activiteit. De projecten zullen bij onderstaande doelen aansluiten:  
  

 Media en communicatie ( ontwikkeling van radio, televisie, telefoon, sociale media)  

 Kunst en maatschappij (wat zegt kunst over de maatschappij waarin we leven) 

 Identiteit en diversiteit (wie ben ik , geboorte, omgeving, cultureel erfgoed) 

 Inspiratie en vormgeving  (inspiratie verwerken in licht en kleur, emoties omzetten in 

beelden en vormen)  

  
Er wordt geëvalueerd door de leerkracht en leerling op het proces en het eindproduct. Vanuit 
daar wordt er een nieuwe beginsituatie bepaald. Op deze manier willen we laten zien dat we 
niet alleen opbrengst gericht werken binnen de reguliere vakken belangrijk vinden, maar ook 
binnen de kunst- en cultuurvakken.  
 

Elk jaar een kunstdiscipline centraal  
Als school zorgen we ervoor dat elke kunstdiscipline aanbod komt. Voor nog meer 
verdieping en verrijking stellen we elk jaar één kunstdiscipline centraal. Dit schooljaar was 
dat Muziek. We hebben nieuwe muziekinstrumenten ‘Boomwhackers’ aangeschaft. Onze 
muziekexpert van de school heeft workshops gegeven aan het team en aan verschillende 
groepen. Daarnaast heeft de school een schoollied met videoclip ontworpen in 
samenwerking met het UCK. De leerlingen en leerkrachten hebben workshops gevolgd en 
hebben samen, o.l.v. UCK docenten, het schoollied opgenomen. De workshops bestonden 
uit het bespelen van trommels en drums, rappen, muziektekst schrijven en bodypercussie. 
Deze staat vanaf juni 2015 op de website van de school.  
In schooljaar 2015-2016 zal de discipline Theater centraal staan in de breedste betekenis. 
Door de samenwerking die we dit schooljaar zijn aangegaan met FanWork musicals (deze 
kunstinstelling verzorgt musical- en toneellessen), zullen er in 2015-2016 maandelijks lessen 
worden gegeven aan alle groepen van de school. 
In de komende jaren gaan we elk jaar een kunstdiscipline centraal stellen, naast al het 
uitgebreide aanbod van kunst- en cultuurprojecten. 
  
Toekomst 
2 speerpunten voor 2015-2019 zijn: 
 

1. Binnen nu en twee jaar heeft de school het streven om de doorlopende leerlijn kunst- en 
cultuuronderwijs volledig te integreren binnen de school.  
Dit houdt in dat elke leerling een kunst- en cultuurportfolio in het bezit heeft en daarin zijn of 
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haar ontwikkeling ziet op het gebied van creatief vermogen. Zowel het proces die de leerling 
doormaakt tot het eindproduct zijn van belang.  
  
2. Deze ontwikkeling zal ook zo zijn uitwerking hebben op het leerlingenrapport. De 
beoordeling wordt afgestemd op de visie die we hebben op kunst- en cultuuronderwijs. Hierin 
zal De Vrijstaat het team meehelpen, d.m.v. workshops Kunsteducatie, om deze beoordeling 
te ontwikkelen. 
  
2 verbeterpunten voor 2015-2019 zijn: 
 

1.Het creatieve partnerschap met De Vrijstaat zal blijven bestaan de komende jaren, dit 
partnerschap zorgt voor verrijking en verdieping van de doelstellingen die we elk jaar 
centraal stellen. Ook zullen verschillende groepen externe activiteiten ondernemen, 
bijvoorbeeld musea, galeries en workshops van verschillende kunstdisciplines komen aan 
bod.  
  
2. Als school zullen wij deel blijven uitmaken aan het Creatief Vermogen Utrecht. Op deze 
manier blijft het team op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het kunst- en 
cultuuronderwijs. Niet alleen blijft de school op de hoogte, maar heeft het ook de kans zelf 
met input te komen en zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen binnen dit Creatief 
Vermogen.  
  
 
Speerpunten geformuleerd uit ons plusaanbod zijn: 
 

 Speerpunt 8: Vertaalslag maken van plusklasactiviteiten naar de andere groepen van 

onze school. 

 Speerpunt 9: Doorlopende leerlijn kunst- en cultuuronderwijs volledig te integreren 

binnen de school.  

 Speerpunt 10: De beoordeling van kunst- en cultuureducatie, in ons 

rapportagesysteem, wordt afgestemd op de visie die we hebben op kunst- en 

cultuuronderwijs. 
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2.3 Professionalisering 

 

 
Ambitie: ‘Uitblinkende medewerkers’. 
 
De KSU zet in op gemotiveerde professionals, die intrinsiek de wil hebben te 
professionaliseren, te leren en zich te ontwikkelen: goed willen zijn in hun vak. Daar wil de 
KSU de mogelijkheden toe geven, door medewerkers te stimuleren en te faciliteren om het 
maximale uit zichzelf te halen. Hierdoor kan elke medewerker uitblinken en is hij in staat om 
vanuit zijn professionaliteit de leerling te laten uitblinken.  
Professionalisering staat voor alle activiteiten die tot doel hebben kennis en vaardigheden 
van een beroepsgroep te verbeteren en verder te ontwikkelen.  
 

 
 
 

Professionalisering 
 

 
De professionaliteit van leraren, zowel individueel als collectief, is een belangrijke pijler voor 
ons. Daarbij is het belangrijk dat het individueel leren, het menselijk kapitaal, breed wordt 
ingezet. Dat willen zeggen dat al het geleerde gedeeld wordt met het team waardoor het 
menselijk kapitaal wordt gebundeld met het sociaal kapitaal. Door deze bundeling wordt het 
leerproces van de leerling positief beïnvloed (Fullan, 2014). Wanneer leerkrachten 
individueel willen werken aan hun professionaliteit door middel van een opleiding of cursus, 
dan wordt er gekeken op welke manier dit ingezet kan worden voor de schoolontwikkeling.  
  
Knelpunt: Op dit moment werken we met een map waarin het bekwaamheidsdossier zit. 
Omdat iedere leerkracht moet kunnen aantonen op welke wijze hij of zij werkt aan zijn eigen 
ontwikkeling (afhankelijk van start- basis- of vakbekwaam) is het wenselijk om dit dossier 
gebruiksvriendelijker in te richten, bijvoorbeeld in Integraal.  
Het delen van de kwaliteiten, kennis en vaardigheden is zeer belangrijk maar daar heeft het 
team nog wel de nodige begeleiding bij nodig. Hierin speelt het MT een grote rol. 
 
Op basis van het geformuleerde knelpunt en het versterken van onze profilering komende 
we tot de volgende ambities: 
 

Schoolbreed wordt er de komende 4 jaar gewerkt aan de volgende punten: 

 Scholing van het team door onze specialist wat betreft ons meer- en 

hoogbegaafdheidsprofiel. 

 Over vier jaar moet het gehele team in staat zijn om de meer- en 

hoogbegaafde kinderen in en buiten de klas op een goede wijze te begeleiden 

en te ondersteunen. Op dit moment is dit nog te afhankelijk van onze RT+ 

specialist. Ook moet er een uitbreiding komen van een RT+ specialist om een 

breder draagvlak te creëren. 

 Scholing van het team door onze specialist wat betreft ons kunst en cultuurprofiel.  

Hierbij wordt er een ook muziekdocent aangesteld die hierin geschoold wordt.  

 Kunst en cultuur heeft verschillende raakvlakken met het meer- en 

hoogbegaafdheidsprofiel, zoals het portfolio en het geven van feedback op 

processen. Over vier jaar willen we dat dit profiel een meer prominente rol 
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heeft in onze school. Door verschillende samenwerkingen met bijvoorbeeld 

UCK en de Vrijstaat, de kennis en vaardigheden binnen het team en de inzet 

van onze kunst en cultuur specialist willen we dit bewerkstelligen.   

 De kennis en vaardigheden die het team heeft opgedaan na een jaar intensieve 

coaching op collegiale consulatie, samenwerken en zelfreflectie worden de komende 

jaren verder ontwikkeld en ingezet. 

 Tevens heeft de organisatie een team waarin er met en van elkaar wordt 

geleerd. Er zal worden gewerkt met beeld coaching als zelfreflectie, in 

bouwen worden kennis en vaardigheden gedeeld en leerkrachten zetten die 

kwaliteiten in waardoor het onderwijs verbeterd. Ook hierbij streven we ernaar 

het hele team mee te nemen in de ontwikkeling van procesgerichte feedback. 

 De gesprekkencyclus, POP en Integraal willen we professioneler vormgeven (zie 

knelpunt).  

Speerpunten die we hierbij formuleren zijn: 
 Speerpunt 11: Vertaalslag kennis van specialisten in de school naar het hele 

team. 

 Speerpunt 12: Professioneel vormgeven van de gesprekkencyclus. 

 
 

2.4 Professionele cultuur; schoolorganisatie 

 

 
De KSU streeft een professionele cultuur na. Binnen een professionele cultuur zijn 
medewerkers gericht op kwaliteit en verbetering van de resultaten. Medewerkers die op een 
professionele wijze hun vak uitoefenen, hebben de intrinsieke motivatie om voortdurend 
beter te worden in hun vak. Dit is zichtbaar in het gedrag van mensen.  
In een professionele cultuur spreken medewerkers elkaar aan op elkaars kwaliteiten en 
neemt men besluiten op basis van een visie, gecombineerd met de kwaliteit van voorstellen 
en argumenten. Er wordt met elkaar gewerkt, uitgeprobeerd en geleerd.  
Medewerkers in een professionele cultuur laten persoonlijk leiderschap zien. Ze zijn gericht 
op kwaliteitsverbetering, voelen zich daar persoonlijk verantwoordelijk voor en willen 
daarover verantwoording afleggen 
 

 
 

Noem drie of vier punten waar je als school de komende vier jaar aan gaat werken in 

het kader van een professionele cultuur. 

We willen zorgdragen voor een professionele cultuur binnen onze organisatie. Dit is een 
continue proces, waardoor er voortdurend met elkaar moet worden gekeken naar de juiste 
houding en het gedrag van mensen.  
  
Het besef hiervan is al gestart in het schooljaar 2014-2015. Toen zijn we bezig geweest met 
het leren feedback geven en ontvangen ten aanzien van de verbetering van onze 
professionele cultuur. Voorheen was deze ontwikkeling ook al aanwezig, maar zonder het 
besef dat dit invloed heeft op onze cultuur. Deze ontwikkeling moet worden doorgezet de 
komende vier jaar. Feedback geven en ontvangen is dus een punt waar wij als school aan 
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gaan werken in het kader van een professionele cultuur.   
  
Wanneer er besluiten worden genomen, er onderzoek wordt gedaan of studiemomenten 
worden ingericht, dan moet er worden onderzocht of dit past bij onze visie op het onderwijs. 
Dat betekent dat studiedagen en vergaderingen zodanig ingericht worden dat onze visie als 
een paraplu boven deze momenten hangt. Actief uitdragen van onze visie is een punt waar 
wij als school aan gaan werken in het kader van een professionele cultuur.  
  
Leerkrachten leren met en van elkaar. De kwaliteiten van onze leerkrachten vinden we 
belangrijk. Om die reden coachen de leerkrachten elkaar ook door middel van collegiale 
consultatie, immers de ontwikkeling van de een is een kwaliteit van de ander. In school wordt 
er actief aandacht geschonken aan de kwaliteiten van de leerkrachten en stimuleren wij deze 
in te zetten ter verbetering van de vaardigheden van andere leerkrachten. Dit alles ten 
behoeve van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen. Het gebruiken van elkaar 
kwaliteiten is een punt waar wij als school aan gaan werken in het kader van een 
professionele cultuur.  
  
Het reflecterend vermogen van een leerkracht is een belangrijke vaardigheid om jezelf 
voortdurend te ontwikkelen. Wanneer leerkrachten goed naar zichzelf kunnen kijken en 
hieruit kwaliteiten en ontwikkelen kunnen ontdekken zullen zij, samen met een collega, 
bouwcoördinator of de schoolleider, hun leerproces in beweging houden. Deze kwaliteiten en 
ontwikkelingen zijn tevens onderwerpen die worden besproken tijdens de gesprekken die in 
de cyclus worden gehouden.  
 
De verbeterpunten hierbij zijn: 

 Het geven en ontvangen van feedback 

 Het continu aansluiten bij de missie en visie 

 Het vormgeven aan collegiale consultatie 

 

 Speerpunt 13: ontwikkelen van het reflecterend vermogen van het team. 

2.5 Gericht partnerschap; de school, ouders en andere partners 

 

 
Ambitie: ‘Gerichte partnerschappen om leerlingen uit te laten blinken’. 
 
Het doel is te komen tot samenwerking met partners die door hun bijdrage leerlingen laten 
uitblinken en daarmee tevens bijdragen aan het realiseren van onze strategie. Het is dan 
ook onze ambitie en strategie die het aangaan van partnerschappen stuurt. 
 
Natuurlijk is de KSU partner van veel meer partijen dan de partners die we nu vanuit onze 
strategie kiezen; zoals de collega-besturen, de gemeente Utrecht en het 
Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs. Zeker die laatste partnerschappen zijn 
een gegeven en hecht, maar hebben een andere prioriteit. 
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2.5.1 Partnerschap met ouders/verzorgers 

 

 

Ouders zijn de eerst aangewezen partners voor onze scholen. Ouders en leerlingen 
vormen immers de basis voor ons bestaan en geven ons bestaansrecht. Daarnaast zijn 
ouders ervaringsdeskundigen.  
 
Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat een goede samenwerking met 
ouders leidt tot betere resultaten van de kinderen, zowel in leerprestaties als in gedrag en 
werkhouding.  
 
We willen het partnerschap vormgeven vanuit samenwerking en gedeelde 
verantwoordelijkheid. De school laat in woord en gedrag zien dat ouders erkend en 
beschouwd worden als partner in onderwijs en opvoeding en houdt hierbij rekening met 
diversiteit in achtergronden. We streven naar een zodanige samenwerking dat de 
thuissituatie en de schoolsituatie elkaar versterken en waarbij ouders zich gedeeld 
verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling en educatie van hun kind. Gericht 
partnerschap leidt tot uitblinkende leerlingen. 
 

 

 

 

Educatief partnerschap: 

 
In het kader van handelingsgericht werken (wat de afgelopen beleidsperiode centraal heeft 
gestaan) formuleren we drie verbeterpunten en een speerpunten voor het educatief 
partnerschap: 
 
3 verbeterpunten: 

 Het actief informeren van ouders over de verschillende doelen voor de komende 

periode. Met regelmaat door het schooljaar heen. 

 Het evalueren en bijstellen van de invulling van informatieavonden, 

workshopavonden voor ouders op school.  

 Het ontwikkelen en toegankelijk maken van onderwijsondersteunende activiteiten 

waarmee ouders en kinderen thuis voort kunnen borduren op ons onderwijsaanbod. 

1 speerpunt: 
 Speerpunt 14: ontwikkelen van gespreksarrangementen. 

2.5.2 Partnerschap met VVE, kinderdagverblijven, kinderopvang 

 

 

Deze partners zijn het voorportaal voor veel kinderen die later leerling worden op een KSU-
school. Zij hebben daarmee een grote invloed op de mate waarin leerlingen voorbereid zijn 
op het onderwijs in de meest brede betekenis. Een goede samenwerking met deze partners 
legt een goede basis voor een schoolloopbaan voor veel kinderen en is daarmee een 
belangrijke voorwaarde om leerlingen te laten uitblinken.  
 
De KSU realiseert gericht partnerschap met VVE, kinderdagverblijven en kinderopvang. De 
meerwaarde is gericht op de inhoud; met elkaar willen we werken aan en duidelijke 
afspraken maken over: 
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 een doorgaande educatieve lijn (het curriculum);  

 overdracht van gegevens; 

 samenwerking met ouders; 

 realiseren van kwaliteitseisen. 
 

 

 

Onze aanvullende gerichte partnerschappen: 

 
 
Partnerschappen ten behoeve van ons plusaanbod: 

 Kunstlocatie de Vrijstaat. 
Creatief partnerschap. In dit creatief partnerschap zijn er afspraken voor een 
doorgaande leerlijn, scholing voor kinderen en teamleden. 

 TNO.  
Samenwerking in het kader van het ontwikkelen van een toetsingskader voor kunst 
en- cultuur educatie.  

 Fanwork musicals. 
Afspraken rondom een structureel aanbod voor musicaldisciplines. 

 Sociaal makelaars Doenja welzijn (voor het ontwikkelen, formuleren van doelen en 
het maken van evaluaties van de doorgaande leerlijn participerend burgerschap) 

 Schaakclub Magnus (RT+/ plusklas) 
 
 
Partnerschappen ten behoeve van ons profiel: 

 Spelenderwijs (voorschool, peuterspeelzaal)  
KIJKregistratie delen, warme overdracht bij specifieke onderwijsbehoeften. 

 Vo scholen in de wijk: Via Nova, Leidsche Rijn College 
ondersteuning bij sport- en speldagen, en uitwisselingsactiviteiten. Dit met als doel 
dat basisschoolkinderen in contact zijn met oudere kinderen zodat de overgang van 
po-vo van de kinderen soepel kan verlopen. 
 
 

Partnerschappen ten behoeve van de schoolorganisatie: 

 TSO de Appel 
Alle afspraken met betrekking tot de organisatie van de lunchpauze. 

 BSO Saartje en BSO Partou 
Convenant afgesloten voor de praktische samenwerking. 

 Parochie ‘licht van Christus’ 
Warm contact rondom de eerste communie en de feesten van de katholieke 
jaarkalender. 
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2.5.3 Partnerschap met opleiding(en) 

 

 

De derde partner waarvoor een gericht partnerschap cruciaal is, zijn de opleidingen (de 
Pabo’s HU en Marnix). Opleidingen dragen bij aan kennis- en vaardigheidsontwikkeling, 
maar ook aan vorming (reflectie, professionele houding) van ons (toekomstig) personeel. Zij 
spelen daarmee een grote rol bij het kwalificeren van de toekomstige medewerkers van de 
KSU. Om die rol te kunnen vervullen zijn een hecht partnerschap en een wederkerigheid 
daarin noodzakelijk en gewenst.  
 

 

 

De opleidingsscholen van de KSU kunnen hieronder kort aangeven wat dit 
partnerschap met de opleiding(en) betekent.  
 
 

 
Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn wij een opleidingsschool. Dit betekent dat we een 
samenwerking hebben met de Hogeschool Utrecht om samen verantwoordelijk te zijn voor 
het opleiden van nieuwe leerkrachten. Studenten van de HU en hun begeleiders worden 
hierin gecoacht door een interne schoolopleider (dit is een leerkracht die daarvoor geschoold 
is) en vormen een onderdeel van ons team vanaf hun derde studiejaar. De schoolopleider 
coördineert alle zaken rondom het opleiden in de school.  
 
Voor onze school is het, in het kader van onze kernwaarde vernieuwing, belangrijk om een 
opleidingsschool te zijn. Op deze manier werken we nauw samen met studenten en de 
Hogeschool om nieuwe leerkrachten op te leiden. Dit brengt voor onze school kansen om te 
leren van nieuwe inzichten en methodieken die de hogeschool en de studenten met zich 
mee brengen. 
 
Verbeterpunt hierbij is: het opleiden van een opleidingscoördinator en mentoren. 
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3 HET SCHOOLBELEID: 

 
In dit hoofdstuk komen de belangrijkste keuzen en voornemens op onderwijskundig terrein 
aan bod.  
 
Leerstofaanbod 
 

Vak-/vormingsgebied Gebruikte materialen/methoden Actie 
gewenst 

Nederlandse taal 

 Taalontwikkeling (groep 
1 en 2) 

Bronnenboeken (schatkist, wereld in 
getallen, kleuteruniversiteit etc.) 

ja 

Mondelinge 
taalvaardigheid 

Taal actief  

Technisch lezen Veilig leren lezen en Estafette lezen,  
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip ja 
Leesbeleving Schoolbibliotheek/ boeken  
Schrijven Pennestreken ja  
Stellen Taalactief   
Spelling Taalactief   

 Taalbeschouwing Taalactief  

Engelse taal 

 Mondelinge 
taalvaardigheid 

Take it easy  

Leesvaardigheid 

Rekenen-Wiskunde 

 Vaardigheden Wereld in getallen   
Cijferen 

Hoofdrekenen 

Schattend rekenen 

Verhoudingen en 
procenten 

Breuken 

Werken met de 
rekenmachine 

Meten 

Meetkunde 

Oriëntatie op jezelf /de mens en wereld 

Aardrijkskunde Geografisch perspectief  ja 
Ruimtelijke inrichting 

Topografie en 
kaartbeeld 

Geschiedenis Historisch besef  ja 
Historische 
gebeurtenissen 

Samenleving, waaronder geestelijke 
stromingen 
Levensbeschouwelijke vorming 

Hemel en aarde  

Techniek 
 

Natuniek  

Milieu 
 

Natuniek  



Schoolplan 2015 – 2019  

 35 

Gezond en redzaam gedrag 
Verkeer 

Leefstijl 
De week van de lentekriebels 
Klaar over 

ja 

Natuuronderwijs Mensen, planten en 
dieren 

natuniek  

Materialen en 
verschijnselen 

Lichamelijke opvoeding 

 Gymnastiek en atletiek Basislessen bewegingsonderwijs  
Spel 

Bewegen op muziek 

Kunstzinnige oriëntatie 

 Tekenen en 
handvaardigheid 

Moet je doen Ja 

Muziek 

Spel en beweging 

Cultuureducatie 

Leergebiedoverstijgende kerndoelen 

 
 

Werkhouding Leefstijl  
 
 
 
 
 
Leefstijl  
burgerschapsprogramma 
 
 

ICT 

ja 
Werken volgens plan 

Gebruik van 
leerstrategieën 

Zelfbeeld en 
zelfreflectie 

Sociaal gedrag 

Sociale integratie en 
actief burgerschap 

Sociale veiligheid 

Nieuwe media 

 
 
In het kader van onze ontwikkeling kiezen we voor de volgende verbeterpunten: 
 

 Begrijpend lezen (nieuwsbegrip): doorgaande lijn in de school in aanbod op niveau 

en het groepsplan. 

 Doorgaande leerlijn woordenschatonderwijs binnen de school naast de methode 

taalactief. 

 Evalueren en borgen van beleid voor sociaal emotionele ontwikkeling en de verdere 

invoering van het leerlingvolgsysteem ZIEN. 

 Invoeren nieuwe methode voor schrijfonderwijs Pennenstreken. 

 Invoeren van nieuwe methode voor wereldoriëntatie 

 

In het kader van onze ontwikkeling kiezen we voor het volgende speerpunt: 
 
 

 Speerpunt 15: Kennis in het team vergroten met betrekking tot de kernvakken. Om 

zo nog betere interventies te kunnen plegen naar aanleiding van de 

resultaatanalyses. 
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3.1 ICT beleid 

 
School specifiek invullen 
 
De Achtbaan heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in ICT. Zo is er een leerkracht 
opgeleid tot I-Coach, zijn de computers en digiborden schoolbreed goed onderhouden en 
modern en is er een snelle WiFi-verbinding aangelegd in het hele gebouw. In 2015 is er een 
start gemaakt met het gebruik van iPads in de school. Deze investeringen hebben tot gevolg 
dat de randvoorwaarden voor het optimaal gebruik van ICT in ons onderwijs in orde zijn. 
  
Dat de ontwikkelingen op het gebied van ICT razendsnel gaan is ons niet ontgaan. We 
willen de kinderen optimaal voorbereiden op de maatschappij, ook op het gebied van ICT en 
de 21st Century Skills. Het gebruik van een methode voor ICT bleek dan ook geen goede 
oplossing, omdat een methode bijzonder snel veroudert. De komende periode gaan we per 
leerjaar bekijken welke vaardigheden we de kinderen eigen willen laten maken, om zo een 
doorgaande leerlijn op het gebied van ICT te bewerkstelligen. De kinderen gaan van school 
met het Diploma Veilig Internet van Kennisnet, hiermee zijn ze ook op het gebied van 
mediawijsheid goed voorbereid op de maatschappij. De I-coach zal de leerlingen regelmatig 
lessen en workshops geven op het gebied van ICT. 
  
Binnen ons onderwijs zal ICT steeds meer een vanzelfsprekendheid worden, een middel 
waarmee we ons onderwijs naar een hoger plan kunnen tillen. Door de introductie van de 
iPad kunnen we flexibeler werken en de leerlingen wegwijs maken op de tablets. Meer en 
meer zal er (methode)software beschikbaar komen die de leerlingen op de tablets op het 
eigen niveau laat werken. Bovendien bieden de iPads een groot aantal creatieve 
mogelijkheden, zoals het maken van animaties en videoclips. 
  
De leerkrachten zullen hun vaardigheden steeds moeten blijven actualiseren, hiertoe houdt 
de I-coach regelmatig scholingsmomenten. Middels digitale enquêtes zal de gewenste 
scholing worden geïnventariseerd. Onze nieuwe schoolwebsite beschikken over een 
zogenaamd ‘ouderportaal’ waar de leerkrachten op moderne wijze met ouders kunnen 
communiceren. 
  
 
 
 
 

 
Verbeterpunten en speerpunten: 

Verbeterpunten: 
 

 Leerkrachten gaan meer ‘in the cloud’ werken door het gefaseerd invoeren van Office 

365  

 Integratie van ICT in de verschillende vak- en vormingsgebieden. 

 Oudercommunicatie via ouderportaal op de nieuwe website 

 
Speerpunt: 
 

 Speerpunt 16: Schoolbreed inzetten van iPads binnen het onderwijs 
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3.2 De schoolorganisatie: 

 
 
Op de Achtbaan zijn er 16 groepen. In verband met de afname van aanmeldingen hebben 
we  gekozen om vanaf 2015-2016 met 2 bouwcoördinatoren en 2 intern begeleiders te gaan 
werken. Zowel de bouwcoördinatoren en de Intern begeleiders zijn samen met de 
schoolleiding onderdeel van het managementteam.  
De Achtbaan heeft ook een zorgteam. Dit zorgteam bestaat uit de intern begeleiders en de 
onderwijsleerspecialisten. Zowel het managementteam als het zorgteam hebben regelmatig 
overleg. 
Binnen onze organisatie zijn er 3 functies te onderscheiden namelijk die van schoolleiding, 
leerkracht en conciërge. De intern begeleiders, bouwcoördinatoren en 
onderwijsleerspecialisten hebben taken die ze al dan niet ambulant uitvoeren. In onze 
formatie streven we naar ambulante tijd voor deze taken zodat deze direct ten goede 
kunnen komen aan de kinderen en de kwaliteit van ons onderwijs. 
Er is een jaarplanning voor intern gebruik en er is een jaarplanning voor ouders en andere 
partners. Deze laatste jaarplanning is te vinden op de website. 
In het kader van het digitaliseren en het terugbrengen van overlegmomenten naar puur 
inhoudelijke bijeenkomsten, zullen we de komende beleidsperiode een manier moeten 
vinden voor een goede en eenduidige interne informatievoorziening. 
Om ervoor te zorgen dat de lessen goed en kwalitatief doorgang kunnen vinden bij 
afwezigheid van de leerkracht, hebben we alle groepsmappen eenduidig ingericht. De 
borging hiervan blijft ook de komende beleidsperiode op de agenda staan. 
Door de invoering van de nieuwe CAO zal de schoolleiding samen met de teamleden 
moeten evalueren of de maximaal achturige werkdag en de resturen en minuten naar 
realiteit zijn ingepland in schooljaar 2015-2016. waar nodig zullen we uit de evaluatie 
aanpassingen maken en de PDCA cirkel verder doorlopen. 
 

 
Beleidsvoornemens: 

 

Verbeterpunten: 

 Informatievoorziening personeel cyclisch verbeteren. 

 Management bouwen van drie naar twee bouwcoördinatoren. 

 In verband met nieuwe cao: jaarplanning 

 Overlegstructuur MT en MT+ evalueren en bijstellen. 

Zoals beschreven in het eerste hoofdstuk zullen we onze schooltijden moeten 
heroverwegen. 
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 Speerpunt 17: Heroverwegen van de schooltijden. 
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4 PERSONEELSBELEID 

 
 

Geef de onderdelen van het personeelsbeleid in een schema weer. Zie onderstaand 
voorbeeld. 
 
 

Onderwerp Waar is het beleid 
beschreven? 

Beleidsvoornemens/ 
plannen 

Functioneren van de medewerkers   

Gesprekkencyclus Beleid op stichtingsniveau  

Loopbaan- en scholingsbeleid/ 
mobiliteit 

Beleid op stichtingsniveau  

Opleidingsniveau/bekwaamheids-
dossiers 

 bekwaamheidsdossiers 
integreren met integraal 

Exit gesprekken Beleid op stichtingsniveau  

Personele inzet   

Taakbeleid Beleid op stichtingsniveau  

Functiemix Beleid op stichtingsniveau  

Functiebouwwerk Beleid op stichtingsniveau  

Welbevinden   

Personeelstevredenheid  Klankbordgroep 
leerkrachten borgen 

Verzuimbeleid  Beleid op stichtingsniveau  

 

 
 
 

  
School specifiek zijn er misschien nog opmerkingen te maken bij enkele van de 
volgende algemene beleidsaspecten: 
- werving en selectie 
- taakbeleid 
- RI&E 
- deeltijdbeleid 
- preventiebeleid; wat ga je op je school doen om ziekteverzuim te voorkomen? 
- leeftijdsbewust personeelsbeleid 
- scholingsbeleid 
 

 
De verbeterpunten die we voor de formuleren voor 2015-2019 zijn: 

 Scholingsbeleid voor specialisten in de organisatie plannen en communiceren. 

 Scholingsbeleid voor teamscholing plannen en communiceren. 

 Naar aanleiding van cao: deeltijdbeleid 

 De krimp van de school vraagt ons de risico’s op krimp te beperken. Dit doen we door 

krimp te voorkomen door profilering en voorzorgsmaatregelen te treffen. Deze 

voorzorgsmaatregelen kunnen we alleen nemen door het cyclisch volgen van de 

instroom van leerlingen. Deze momenten worden weergegeven in de cyclus 

kwaliteitsbeleid. 



Schoolplan 2015 – 2019  

 40 

 

5. Meerjarenplanning 

In onderstaand schema is het totaaloverzicht van de speerpunten en de planning van de 
uitvoering van onze school voor 2015-2019 opgenomen:  
 

speerpunten 

 

Schooljaar 

2015-2016 

Schooljaar 

2016-2017 

Schooljaar 

2017-2018 

Schooljaar 

2018-2019 

na aug. 

2019 

 

Speerpunt 1: 
behalen novilo niveau 5 
 

 X    

Speerpunt 2:  
Scholing team 
kindgesprekken, 
dyscalculie, en 
procesgerichte feedback. 
 

X X  X  

Speerpunt 3:  
Het opleiden van 
specialisten/ coördinatoren 
voor rekenen, taal en lezen 

 X X X  

Speerpunt 4:  
PR plan opstellen 
 

X    X 

Speerpunt 5:  
Volledig inbedden van 
onze middelen voor 
kwaliteitszorg in het hele 
team. 
 

X X   X 

Speerpunt 6:  
Realiseren van een 
onderzoekende houding bij 
kinderen. 
 

 X  X X 

Speerpunt 7:  
opzetten en inbedden in de 
organisatie van een 
kinderraad. 

X X    

Speerpunt 8:  
Vertaalslag maken van 
plusklasactiviteiten naar de 
andere groepen van onze 
school 

X  X  X 

Speerpunt 9: 
doorlopende leerlijn kunst- 
en cultuuronderwijs 
volledig te integreren 
binnen de school. 
 

 X  X  
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Speerpunt 10: De 
beoordeling van kunst- en 
cultuureducatie, in ons 
rapportagesysteem, wordt 
afgestemd op de visie die 
we hebben op kunst- en 
cultuuronderwijs. 
 

  X X  

Speerpunt 11:  
Vertaalslag kennis van 
specialisten in de school 
naar het hele team 

X X X X X 

Speerpunt 12:  
Professioneel vormgeven 
van de gesprekkencyclus 

X X   X 

Speerpunt 13:  
ontwikkelen van het 
reflecterend vermogen van 
het team 

X X X  X 

Speerpunt 14:  
gespreksarrangementen. 

 X    

Speerpunt 15:  
kennis in het team 
vergroten met betrekking 
tot de kernvakken. Om zo 
nog betere interventies te 
kunnen plegen naar 
aanleiding van de 
resultaatanalyses. 
 

X 

 

X  X X 

Speerpunt 16:  
Schoolbreed inzetten van 
iPads binnen het onderwijs 
 

X X X   

Speerpunt 17: 
Heroverwegen schooltijden 

X     



5.1. Planning voor 2015-2016 (vanuit schoolplan 2015-2019) 

 

Onderdeel Activiteit Beoogd resultaat Betrokkenen en 
verantwoordelijke 

Tijdsplanning Kosten 

Plusaanbod  

RT+/ plusklas 

Speerpunt 2 Scholing 
procesgerichte 
feedback 

Teamleden hebben 
handvatten om de 
leerlingen gedurende 
het onderwijsproces 
feedback te geven op 
het proces. 

Team, 
hoogbegaafdheid 
Specialist (HB 
specialist) 

  

Speerpunt 8 Vertaalslag maken 
van 
plusklasactiviteiten 
naar de andere 
groepen van onze 
school 

Debatteerlessen 
Filosofielessen  
Schaaklessen… 

Team, HB specialist,  
externen 

  

Kunst, cultuureducatie 
en multimedia 

 

Speerpunt 2 Scholing 
procesgerichte 
feedback 

Teamleden hebben 
handvatten om de 
leerlingen gedurende 
het onderwijsproces 
feedback te geven op 
het proces. 

Team, kunst en cultuur 
Specialist (in 
samenwerking met 
hoogbegaafdheid 
specialist) 

  

Speerpunt 16 Door middel van twee 
a drie 
scholingsmomenten 
de leerkrachten leren 
welke mogelijkheden 
er zijn om de iPads 

Het team kan de I-pad 
doeltreffend inzetten 
tijdens in ieder geval 
2 kernvakken en 
wereldoriëntatie. 

I-coach en team   
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binnen het onderwijs 
In te zetten 
 

Communicatie en 
educatief partnerschap 

 

Speerpunt 4 PR plan opstellen     

Professionalisering/ 
professionele cultuur 

 

Speerpunt 11 vertaalslag kennis van 
specialisten in de 
school naar het hele 
team 

Tijdens de 
teambijeenkomsten 
krijgen de specialisten 
de taak om hun 
opgedane kennis te 
delen dmv workshop 
en presentatie aan 
het team. 

   

Speerpunt 12 Professioneel 
vormgeven aan de 
gesprekkencyclus. 

    

Speerpunt 13 Dmv vib de 
leerkrachten laten 
reflecteren op zichzelf 
en waar mogelijk 
laten reflecteren op 
elkaar. 

    

Speerpunt 15 kennis in het team 
vergroten met 
betrekking tot de 
kernvakken. Om zo 
nog betere 
interventies te kunnen 
plegen naar 
aanleiding van de 
resultaatanalyses. 
 

Door middel van 
teamscholing op het 
gebied van rekenen 
met betrekking tot 
rekenproblemen en 
dyscalculi, het team 
ondersteunen bij het 
kiezen van de juiste 
interventies voor de 
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leerlingen. Leerlingen 
op interventiegroep 
ingedeeld en niet 
alleen op niveau in 
het groepsplan 

kwaliteitszorg  

Speerpunt 5 
 

volledig inbedden van 
onze middelen voor 
kwaliteitszorg in het 
hele team. 
 

    

Speerpunt 15 
(Zie professionalisering) 

kennis in het team 
vergroten met 
betrekking tot de 
kernvakken. Om zo 
nog betere 
interventies te kunnen 
plegen naar 
aanleiding van de 
resultaatanalyses. 
 

    

Sociaal emotionele 
ontwikkeling  

 

Speerpunt 2  Teamscholing kind 
gesprekken 

    

Speerpunt 7  Opzetten en inbedden 
van een kinderraad in 
de organisatie. 

 Leerkrachten en 
kinderen van groep 7. 
Sociaal makelaars van 
Doenja 
welzijnsorganisatie. 

  

schoolorganisatie      

Speerpunt 17 Heroverwegen 
lestijden  
Door middel van 

Aan het eind van 
schooljaar 2015-2016 
wordt er naar alle 

Ouders, teamleden, 
schoolleiding en 
eventuele externen 
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enquête onder ouders 
en team. 
Onderzoeken animo 
voor andere lestijden.  
Onderzoeken welke 
mogelijkheden er bij 
de school passen en 
welke consequenties 
dit voor de kinderen, 
ouders, team en 
school heeft. Op basis 
hiervan wordt er een 
traject gestart om een 
keuze te maken, te 
communiceren en in 
te voeren. 

betrokkenen 
gecommuniceerd 
welke keuze er is 
gemaakt ten aanzien 
van de lestijden en 
wordt schooljaar 
2016-2017 daarmee 
gestart. 

(collega scholen die al 
ervaring hebben met de 
overgang naar 
continurooster en/of 
gerichte partners) 

 



6. FORMULIEREN 

a. Instemming schoolplan 

 

 
Formulier instemming schoolplan 

 
 
          School:                        De Achtbaan           
 
               Adres:                         Akkrumerraklaan 121 
 
              Postcode / Plaats:       3544TT Utrecht 
 
              Brinnummer:               27CL               Handtekening clusterdirecteur: 
 
 
 
 
 
 

 
  De Medezeggenschapsraad van de Achtbaan school verklaart bij deze in te  
 
  stemmen met het voorliggende schoolplan van de Achtbaan school  
 
  voor de periode 2015 – 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Plaats:               Utrecht, …  …  2015 
                          
                                               Naam:               Wilco Bins 
 
                                               Functie:             Voorzitter MR 
 
                                               Handtekening: 
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b. Vaststelling schoolplan  

 
 

 

 
Formulier vaststelling schoolplan 

 
 
          School:                 Basisschool De Achtbaan            
 
               Adres:                   Akkrumerraklaan 121 
 
              Postcode / Plaats: 3544TT Utrecht 
 
              Brinnummer:          27CL                        Handtekening            
                                                                             clusterdirecteur/schoolleider: 
 
 
 
 
 
 

 
  Het bevoegd gezag van de KSU heeft het schoolplan van de Achtbaanschool  
 
  voor de periode 2015 – 2019 vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Plaats:               Utrecht, …  …  2015 
                          
                                               Naam:               Drs. C.M.M. Laenen 
 
                                               Functie:             College van Bestuur 
 
                                               Handtekening: 
 
 
 
 
 

 


