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Voorwoord  

 
 

Voor u ligt het schoolplan van IKC het Duet 2015-2019. Het schoolplan beschrijft wat we belangrijk 
vinden, waarom we de dingen doen zoals we ze doen en ook geeft het inzicht in onze 
beleidsvoornemens voor de komende 4 jaar.  
Ons schoolplan richt zich op zowel de cognitieve als persoonlijke ontwikkeling van het kind.  Naar 
aanleiding hiervan beschrijven we ons onderwijskundig beleid in relatie tot onze missie ‘een 
ontmoetingsplaats in de wijk te willen zijn en kinderen een uitdagende en veilige speel- en 
leeromgeving te willen bieden, zodat ieder kind zich veelzijdig kan ontwikkelen’ en tot onze 
kernwaarden ‘passie&plezier’, ‘respect’, ‘open’, ‘professioneel’, ‘samen’ en ‘zelfstandig’. 
In dit schoolplan ligt de nadruk op verbinding en een constructieve samenhang tussen verschillende 
interne en externe partners  tot stand. We richten ons op het onderwijskundig beleid (didactisch en 
pedagogisch beleid), de opbrengsten van ons onderwijs , het waarborgen van kwaliteit, professie en 
tevredenheid & motivatie. 
Na deze inleiding nemen we u mee langs onze missie, visie en kernwaarden en vervolgens 
beschrijven we wat we de komende planperiode gezamenlijk willen realiseren en hoe en met wie we 
dit gaan doen.  
Wij danken u vast voor uw interesse en wensen u leesplezier. Wilt u na het lezen van dit plan graag 
eens met ons over een aantal zaken van gedachten wisselen, dan bent u van harte welkom voor een 
gesprek. 

 
 
 

Petra Goesten 
Directeur het Duet 
september 2015 
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1. Inleiding  

 

1.1 Doelen en functie van het schoolplan 

Elk schooljaar maken wij een schoolgids. In de schoolgids beschrijven wij, voor ouders, welk 
onderwijs en op welke manier we onderwijs geven. Het schoolplan beschrijft onze ambities. Oftewel: 
hoe staan we er voor in 2015 en wat willen we bereikt hebben in 2019? Het schoolplan functioneert 
daardoor als verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders, en als 
planningsdocument voor de planperiode 2015-2019. 
Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan 
gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van afspraken. Kwaliteit mag geen toeval zijn. 
Systematisch werken aan kwaliteit is noodzakelijk. Op basis van de huidige situatie hebben we 
daarom diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten en 
daarmee op onze verbeterdoelen voor de komende vier jaar.  
Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak (zie hoofdstuk 7) stellen we jaarlijks een uitgewerkt 
jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de gestelde verbeterdoelen 
gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. 
 

 

1.2 Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan  

Het opstellen van dit schoolplan hebben we dit keer zonder  zogenoemde trajectbegeleiding” 
gedaan. De drie scholen van onze Stichting hebben wel intensief samengewerkt bij het op de juiste 
wijze opstellen van dit schoolplan. De uitkomst van het inspectierapport, constructieve input vanuit 
het team en opvattingen en meningen van ouders (MR en ouderenquête april 2014) worden 
meegenomen als verbeterpunt, algemene bijdrage of als aandachtspunt in dit schoolplan. 
In het MT (wekelijks overleg van het managementteam) wordt het uitgestippelde beleid besproken, 
uitgediept, bewaakt en bijgesteld. In teamvergaderingen staat regelmatig het  agendapunt ‘plan van 
aanpak’ geagendeerd . Daarbij worden verbeterpunten besproken, het uitgestippelde beleid gevolgd 
en geëvalueerd.  
 
Nadat het schoolplan 2015-2019 geheel gereed is, zal de medezeggenschapsraad nog een formele 
reactie geven, zal het in een plenaire teamvergadering in zijn geheel worden gepresenteerd en zullen 
alle ouders in de schoolgids en/of via een informatieavond geïnformeerd worden over het nieuwe 
schoolplan. Er zal een exemplaar op school ter inzage liggen en het staat op de website van de 
school. 
Aan het einde van elk schooljaar zal het schoolplan in onze plannings- & evaluatievergadering aan de 
orde komen en zal het veranderplan voor het komende schooljaar worden vastgesteld. Dit 
veranderplan wordt naar ouders gecommuniceerd via de schoolgids. Daarbij zal ook gebruik worden 
gemaakt van de opbrengsten van de ouder-, leerling- en leerkrachtenenquêtes die in mei 2014 zal 
worden gehouden. 
Het bestuur van onze Stichting ICBO heeft dit schoolplan vastgesteld in de vergadering van datum 
2015. De MR van het Duet heeft ingestemd met de volledige inhoud van dit schoolplan in de 
vergadering van datum 2015. Tussentijds heeft de MR al een oordeel gegeven over onderdelen van 
dit plan. 
In Hoofdstuk 7 geven wij aan welke beleidsvoornemens wij hebben voor de komende 4 jaar. 
Natuurlijk kunnen niet al deze terreinen gelijktijdig en met dezelfde intensiteit ontwikkeld worden.  
Er zal dus een fasering aangebracht moeten worden. Voor elk schooljaar in de beleidsperiode 2015 
t/m 2019 zal er een veranderplan worden gemaakt.  
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Dit veranderplan wordt aan het eind van het schooljaar geëvalueerd. Dit geeft scholen de 
mogelijkheid om per schooljaar adequaat te reageren op de actuele ontwikkelingen. In het volgende 
schoolplan kunnen, naast de voorziene veranderingsonderwerpen, ook nog nieuwe of nog 
doorlopende elementen een plaats krijgen. 
Aan het einde van de gehele beleidsperiode wordt, bij de opstelling van het schoolplan 2019 – 2023 
teruggekeken op de geformuleerde ambities en de al dan niet gerealiseerde doelen. 
 

 

1.3 Verwijzingen  

De in dit schoolplan beschreven beleidsplannen, verbeter- en veranderpunten en formulieren zijn te 
vinden in de diverse bijlagen. 

 
Het gaat concreet om: 

- personeelsbeleidsplan 
- arbobeleidsplan 
- financieel beleidsplan 
- (meerjaren) bestuursformatieplan 
- managementstatuut 
- taakomschrijving intern begeleider 
- taakomschrijving bouwcoördinator 
- ICT beleidsplan 
- beleidsstukken over ‘zorg’  
- afsprakenmap  
- gesprekkencyclus 
- dyslexieprotocol 
- BHV plan 
- Schoolgids 
- Verbeterplan 
- Ouderenquête 2014 
- Leerkrachtenquête 2014 
- Leerlingenquête 2014 
- Aannamebeleid gehandicapte kinderen 
- Onderwijskansen Uithoorn 
- Financieel Beleid (ICBO) 
- Meerbegaafdenbeleid 
- Bestuurlijk ToetsingsKader 
- Wet WMS + statuten & reglementen (G)MR 

 
Deze beleidsstukken zijn direct te raadplegen in de directiekamer of in de ruimte van de intern 
begeleider. 
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1.4 Samenhang met de schoolgids  

Ieder jaar ontvangen de ouders van de kinderen een schoolgids die geldt voor het betreffende 

schooljaar. De schoolgids informeert onder andere over de onderwijsdoelen, behaalde 

onderwijsresultaten en de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut (bijvoorbeeld een 

berekening van het (gemiddelde) aantal uren onderwijs per groep per schooljaar), over de hoogte 

van de ouderbijdrage en over de manier waarop deze wordt besteed. Het bevat ook informatie over 

de manier waarop de school de zorg voor het jonge kind en de zorgleerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften vormgeeft.  

Verder beschrijft het hoe de veiligheid (fysieke en sociale) op school wordt gegarandeerd en de wijze 

waarop de overblijfmogelijkheid wordt georganiseerd. Daarnaast beschrijft de schoolgids de rechten 

en plichten van alle bij de school betrokken partijen, evenals de toegang tot de klachtenregeling. 

Aanbevolen wordt om in de schoolgids informatie op te nemen over de schoolorganisatie, de 

groepsindeling en de personele invulling. Deelname aan projecten en/of experimenten met 

instemming van de MR. Vermelding van geplande activiteiten en festiviteiten is ook verplicht. 
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2 Schoolbeschrijving  

 

2.1 Gegevens bestuur 

Sinds 1 augustus 2012 zijn beheer en intern toezicht binnen het bevoegd gezag gescheiden. Het 

toezichthoudende bestuur bestaat uit 6 of 7 leden en het beheer bestaat uit 1 lid, de directeur 

bestuurder. Het bestuur volgt de Code Goed Bestuur zoals beschreven door de Besturenraad. 

 

Taken en bevoegdheden bevoegd gezag 

 Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de vorming en opleiding van kinderen in de leeftijd van 

4 tot ca. 12 jaar door het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs. “Lid 1 a. Het bevoegd gezag 

heeft de algemene eind verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de scholen, de kwaliteit 

van het onderwijs en de bedrijfsvoering.” 

De directeur bestuurder is belast met het besturen van de stichting en van de van de stichting 

uitgaande scholen en oefent de taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de wet aan het 

bestuur zijn opgedragen, met uitzondering van die taken en bevoegdheden die op grond van de wet 

of de statuten expliciet aan de toezichthoudende bestuursleden zijn toegekend.” Concreet houdt dit 

in dat de directeur bestuurder verantwoordelijk is voor de voorbereiding en uitvoering van beleid en 

toezicht op de dagelijkse gang van zaken en beheer van de scholen. Bovendien vertegenwoordigt de 

directeur bestuurder het bevoegd gezag in verschillende overleggen zowel intern als extern. 

 

2.2 Organogram bestuur 
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2.3 Bestuur filosofie en bestuurlijke doelen 

De bestuurlijke doelen zijn verwoord in het Bestuurlijk Toetsingskader (BTK) door middel van zgn. 

“richting gevende uitspraken”(RGU) op een aantal terreinen.  

In dit toetsingskader geeft het bestuur aan waar zij aan hecht. Voor elke RGU zijn één of meer 

indicatoren / normen vastgelegd. Hierin staat beschreven wanneer aan de richtinggevende uitspraak 

is voldaan. Aan de hand van de indicatoren / normen kan tussentijds en aan het eind van de 

planperiode in 2019 geëvalueerd worden of aan de RGU’s is voldaan.  

De vraag ‘Wanneer is het nu goed?’ (een vraag waar bestuursleden en toezichthouders vaak 

tegenaan lopen) kan hiermee beantwoord worden. 

In het toetsingskader is per RGU vastgelegd hoe de informatiestroom hierover tussen de directeur/ 

bestuurder en de interne toezichthouders verloopt (via managementrapportages), zodat het bestuur 

toezicht kan houden op het in uitvoering genomen beleid. Dit toetsingskader is een belangrijk 

document voor de bestuursleden om te hanteren bij hun toezichthoudende taak.  

De directeur/ bestuurder stelt aan de hand van deze richtinggevende uitspraken –in samenwerking 

met de directeuren – een nieuw strategisch beleidsplan op. 

 

Het bestuurlijk toetsingskader bevat richtinggevende uitspraken op de beleidsterreinen: 

 Onderwijs & Identiteit; 

 Personeel & Organisatie; 

 Financiën & Beheer; 

 Huisvesting & Materieel; 

 Communicatie en Kwaliteit; 

 Maatschappelijk draagvlak. 

 

 

2.4 Externe omgeving 

De scholen van de stichting ICBO Uithoorn opereren in een complexe omgeving waarin te 

onderscheiden zijn: 

Wet- en regelgeving 

Met name van de landelijke overheid (WPO, lumpsum, WOT &toetsingskader, inspectie, zorgplicht 

en passend onderwijs), maar ook de Grondwet en de Rechten van het Kind.  

Samenwerkingsverbanden 

Onder andere het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Amstelronde. Wat is de 

positie van de school/het bestuur in het samenwerkingsverband? Wat is het verwijzings-percentage 

van de school en van de andere scholen?  

Lokaal educatieve agenda en jeugdbeleid. 

De lokale uitwerking van de Wet OKE, bijvoorbeeld in de aansluiting op het voorschoolse aanbod ten 

aanzien van taalontwikkeling, de samenwerking in het LEA, de ITK.  

Andere scholen 

Samenwerking met de andere scholen van onze Stichting, binnen het Uithoorns Directie Overleg, met 

partners binnen één gebouw, etc. 
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Andere instellingen 

Scholen voor voortgezet onderwijs, pabo, ROC maar ook met Solidoe en andere aanbieders van 

opvang, onderwijsadviesdiensten, brede school, Bureau Jeugdzorg, sportverenigingen, 

welzijnsinstellingen, peuterspeelzalen, kinderopvang, BSO, GGD, culturele instellingen, politie e.d.). 

Wijk en buurt 

Onder andere deelname aan wijk- en buurtactiviteiten, contacten met peuterspeelzalen, de 

combinatiefunctionarissen, etc.  

Maatschappelijke ontwikkelingen: 

anti-pestbeleid, verstandig gedrag, bestrijding discriminatie, tegengaan van segregatie en dergelijke. 

 
 

2.5 Medezeggenschap 

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een 

Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor 

medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school 

aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als 

personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het 

bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het 

instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen 

die hen aangaan en deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te 

bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen 

reageren. Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld? De MR bestaat uit ouders en 

personeelsleden, indien mogelijk in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van de grootte 

van de school.  

Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen 

dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en 

ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. 

Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan 

zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch 

ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie. 

Het bestuur (bevoegd gezag) is ook verplicht een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR) in te stellen als zij meer dan een school van dezelfde onderwijssoort in stand houdt. In de 

GMR is elke medezeggenschapsraad van de betrokken scholen vertegenwoordigd. Hierdoor is het 

contact tussen het schoolniveau en het bovenschools niveau verzekerd. 

Verdere uitwerking staan beschreven in de statuten en reglementen van de (G)MR. 

 

2.6 Kenmerken school 

In het kort  
Het Duet is een integraal Kindcentrum. Bij het Duet kunnen kinderen van 0-12 jaar terecht voor 

opvang en onderwijs, van 7.00 tot 18.00 uur.  

Ongeveer 400 leerlingen volgen onderwijs op het Duet (teldatum 1 oktober 2014), een deel daarvan 

bezoekt de Internationale Taalklas. Op het Duet werken wij met een continurooster met vijf gelijke 

schooldagen. 
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Wij hebben het geluk gehad om onze visie op het werken in een integraal kindcentrum te kunnen 

vertalen naar een nieuw gebouw, opgeleverd in november 2014. Sinds 5 januari 2015 geven we 

onderwijs in deze locatie.  

 

Het Duet staat in de wijk Thamerdal, het oudste gedeelte van Uithoorn. De school wordt 

voornamelijk door kinderen uit deze wijk bezocht en uit de wijk Zijdelwaard I. Er staan relatief veel 

goedkope huurwoningen (sociale sector) in Thamerdal, maar ook duurdere koopwoningen. Dat 

bepaalt ook onze ouderpopulatie die zeer gevarieerd is. Het opleidingsniveau is op een gemiddeld 

niveau en de houding ten opzichte van de school is goed en positief. Onze ouders zijn in het 

algemeen betrokken bij hun kinderen en dus de school. Het aantal één-oudergezinnen op onze 

school neemt de laatste jaren toe, evenals het aantal asielzoekers-gezinnen. Dit heeft te maken met 

het beleid ten aanzien van het toewijzen van woningen, door woningcoörperatie Eigen Haard. 

Gemiddeld heeft onze school zo’n 14% gewichtleerlingen, waarvan de meesten een gewicht van 0.3 

hebben. 

Het Duet  is één van 10 basisscholen in de gemeente Uithoorn en behoort samen met nog 2 andere 

scholen in Uithoorn tot Stichting Interconfessioneel Basis- Onderwijs Uithoorn (ICBO).  ICBO heeft 

een bestuur op afstand en we hebben een DB  die de schooldirecteuren veel autonomie geeft.  

 

Stichting ICBO 

Het Duet  is een interconfessionele basisschool en wordt bestuurd door Stichting ICBO Uithoorn. 

Samen met nog twee andere basisscholen, De Kwikstaart en De Vuurvogel, vormen zij de stichting 

ICBO Uithoorn. 

De Stichting kenmerkt zich als een professionele organisatie. Het Bestuur bestuurt op  

hoofdlijnen en bewaakt de kwaliteit van de organisatie. De beleidsvoorbereiding en de  

uitvoering zijn gemandateerd aan een bovenschoolse Directeur Bestuurder. 

De directies van de drie scholen zijn integraal verantwoordelijk voor alle zaken betreffende hun 
school. 
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De gegevens van de stichting zijn: 
 
Bevoegd gezag 

Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Uithoorn 
Algemeen Directeur:  Dhr. M. Kwantes 

Postadres:   Postbus 84 
1420 AB Uithoorn 

 
Bezoekadres:   IKC Het Duet 

Prinses Christinalaan 120 
1421 XB  Uithoorn 

Telefoon   0297-500666 
E-mail:    directie@icbo-uithoorn.nl 
 

 
 

2.7 Kenmerken leraren en directie 

2.7.1 Leraren en beroepshouding 

Leerkrachten 

In het Duet werkt een team van professionals met de passie om kinderen te begeleiden in hun 

ontwikkeling. Een gedeelde behoefte om de kinderen zo uit te dagen dat ze zich veelzijdig kunnen 

ontwikkelen, en ook om  elkaar verder te helpen de  speel- leeromgeving zo uitdagend mogelijk te 

maken. Met elkaar kijken de medewerkers naar hoe zij de omgeving zo kunnen  organiseren en 

creëren dat elk kind verder geholpen kan worden in zijn of haar ontwikkeling. 

De samenstelling van ons team en de verdeling over de groepen kunt u jaarlijks terugvinden in de 

schoolgids van het Duet. 

 

Beroepshouding 

Het is voor leerlingen en de kwaliteit van ons onderwijs van belang, dat de werknemers beschikken 

over pedagogische kwaliteiten en lesgevende capaciteiten. Leerkrachtkenmerken als autonomie, 

authenticiteit, professionele houding, elke dag iets nieuws willen leren, verantwoordelijkheid nemen  

en tactvol handelen staan hierin centraal. 

 

We vinden het belangrijk dat leerkrachten weten waarom ze in het onderwijs zijn gegaan, waarom ze 

de leerkracht zijn geworden die ze zijn en wat hun pedagogische opdracht is. 

We zijn van mening dat een leerkracht optimaal contact dient te maken met zijn leerlingen. De 

leerkracht is diegene die onderzoekt wie een leerling is, wat deze belangrijk vindt en wat hij/ zij nodig 

heeft om tot leren te komen en zich optimaal kan ontwikkelen. 

Naast de pedagogische kwaliteiten richt het Duet zich ook op de didactische kwaliteitseisen van de 

leerkracht. Hiervoor hanteren we de SBL-competenties PO en ook de vragenlijsten van Integraal. 

Onze gesprekkencyclus en de POP’s van de leerkrachten worden vastgelegd in Integraal. 

2.7.2 Directie 

Het Duet heeft één directeur (RDO) die met een managementteam, bestaande uit een locatieleider 

onderwijs en een locatieleider opvang, alle medewerkers aanstuurt. De directeur legt 
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verantwoording af aan Solidoe en stichting ICBO. We vinden samen leren en samen  werken 

belangrijk. We streven naar een cultuur waar verbeteren en veranderen centraal staan en hierbij 

koppelen we onze huidige ontwikkelingsfase aan een toekomstperspectief. 

Ons organisatiemodel kenmerkt zich door gedeeld leiderschap en besluiten nemen wij gezamenlijk. 

 

Dat maakt dat we naast het managementteam ook drie bouwcoördinatoren hebben, een voor de 

onderbouw (de groepen 1 en 2), een voor de middenbouw (de groepen 3 t/m 5) en één voor de 

bovenbouw (de groepen 6 t/m 8).  De bouwcoördinatoren maken geen onderdeel uit van het 

managementteam, zij zijn de vertegenwoordigers van hun bouw, zitten vergaderingen voor, 

coördineren praktische zaken en dragen onderwijskundige onderwerpen aan.  

Ook de intern begeleiders maken  geen onderdeel  uit van het managementteam, zij adviseren de 

directie op het gebied van onderwijskundig beleid en begeleiden leerkrachten in hun ontwikkeling. 

Op het Duet heeft een ieder een ‘stem’ ongeacht de functie. Leerlingen en ouders zijn dan ook 

belangrijke ‘sparring partners’.  

 

2.8 Kenmerken leerlingen 

Elke kind leert anders en ontwikkelt zich anders. Daarom heeft het Duet  zich als doel gesteld de 

talenten van elk kind te ontdekken en verder te ontwikkelen. Op onze school zitten veel diverse 

leerlingen. Dit kunnen verschillen zijn ten aanzien van de cultuur, de sociaal economische 

achtergrond, anderstaligen, Nederlands sprekende leerlingen, gedrag, leer- en ontwikkelbehoeften 

en leercapaciteiten. Door ‘breed’ naar onze leerlingen te kijken, dat wil zeggen dat we de totale 

ontwikkeling van het kind in beeld brengen, hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan de 

talenten van deze generatie. 

De afgelopen 2 jaren is ons leerlingenaantal na lange tijd te zijn gestegen, gestagneerd en zelfs iets 

gedaald.  Op teldatum 1 oktober 2014 zaten er 394 leerlingen op onze school, waarvan een deel in 

de Internationale Taalklas zat, die ook onder ons BRIN-nummer valt.  

Het percentage gewichtleerlingen is licht gestegen van 13 naar 14%, waarvan de meesten een 

gewicht van 0.3 hebben. 

Het leerlinggewicht wordt bepaald aan de hand van het opleidingsniveau van ouders.  Door 

strengere regelgeving, zien we dat de afgelopen jaren de smalle doelgroep (leerlingen met een 

leerlinggewicht, met achterstanden e/o complexe problematiek) kleiner wordt en de brede 

doelgroep (leerlingen zonder leerlinggewicht maar met achterstanden en of complexe problematiek) 

groter wordt.  

 

2.9 Kenmerken ouders en omgeving 

Verschillende onderzoeken hebben de afgelopen jaren uitgewezen dat Thamerdal binnen Uithoorn 

een wijk is die extra aandacht verdient. Zo is de kans op overgewicht en minder bewegen gemiddeld 

groter dan in de meeste andere wijken. Tevens is er sprake van meer criminaliteit en ligt het gevoel 

van onveiligheid er iets hoger.  

Het Duet wil een toegankelijke plek zijn voor deze buurt. Open in de vorm van ruimte bieden, maar 

ook als een plek waar je als buurtgenoot welkom bent. In het Duet kun je elkaar op verschillende 

manieren ontmoeten. Soms formeel - en vaak informeel. Het Duet wil een verbindende factor zijn in 

de wijk Thamerdal. De buurt is onderdeel van  de woon- en leefwereld van de kinderen. We vinden 
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het belangrijk de buurt te betrekken bij wat we doen. Zo vormt het Duet een sociaal verbindende 

omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen.  

 

Op onze school zijn alle leerlingen welkom.  Bij de aanmelding van het kind conformeert de ouder/ 

verzorger aan de doelstellingen en identiteit van onze school, van onze gemeenschap. Dat betekent 

dat onze leerlingen deelnemen aan alle lessen en activiteiten die met onze interconfessionele 

identiteit te maken hebben. We vinden het belangrijk dat verschillende culturen elkaar ontmoeten, 

met elkaar in gesprek gaan, respect hebben voor elkaar en we met elkaar samenwerken en samen 

bouwen aan onze school. Verder op in dit schoolplan leest u wat onze ambities zijn met betrekking 

tot ouderbetrokkenheid.  

Binnen onze gemeente nemen wij deel aan verschillende overleggen en zijn we actief in 

verschillende initiatieven die onze kinderen en ouders ten goede komen.  

 

2.10 Interne en externe ontwikkelingen 

2.10.1 Interne ontwikkelingen 

De afgelopen schoolplanperiode is het aantal leerlingen gegroeid tot boven de 400, om vervolgens 

daar weer onder uit te komen. Dat maakt het niet realistisch dat we met het huidige aantal groepen 

(16, met optie op een instroomgroep) de komende jaren rond zullen komen. Daarbij dient opgemerkt 

te worden dat de leerlingen die de internationale taalklas bezoeken ook meegeteld zijn in het 

leerlingaantal van het Duet. De ITK wordt op een andere manier bekostigd, dus deze leerlingen 

zouden eigenlijk nog van het totaal afgetrokken moeten worden.  

Bij de start van het nieuwe schoolplan, schooljaar 2014-2015, zullen we met een groep minder 

starten (en dus een combinatiegroep samenstellen). Dit is een geweldige kans om op een andere 

manier te kijken naar het klassenmanagement. De in totaal 3 groepen van 30 leerlingen zullen een 

deel van de week extra ondersteuning krijgen. Vier dagdelen per week draait een intern begeleider 

mee als coach/co-teacher bij deze groepen. Het groepsoverstijgend werken, wat we voor ogen 

hebben op het Duet, zal hierdoor een sterke impuls krijgen. 

Daarnaast verwachten we dat het leerlingaantal in de loop van de schoolplanperiode weer zal 

aantrekken. Voor de teldatum van 1 oktober 2016 is dat op basis van de nu bekende inschrijvingen al 

een realistische verwachting. Het concept van ons integraal kindcentrum en de aanzuigende werking 

van het nieuwe gebouw zijn nu al merkbaar in ons kinderdagverblijf en aan het aantal aanmeldingen 

voor 2015-2016. De belangstelling voor kennismakingsgesprekken en rondleidingen is groot. In het 

Duet is plaats voor 19 groepen in totaal. Tevens dient opgemerkt te worden dat er relatief veel 

“nieuwe gezinnen” in de wijk instromen. Deze schrijven hun kinderen (soms zij-instromers, soms 4-

jarigen) relatief laat in, soms pas een week van te voren.  

De voorzichtige verwachting is dat het percentage gewichtenleerlingen ongeveer hetzelfde zal 

blijven. 

 

Door de oplevering en het in gebruik nemen van ons nieuwe gebouw zijn veel ontwikkelpunten uit de 

vorige schoolplanperiode opgelost. In de meest recente ouder-, leerkracht- en 

leerlingtevredenheidspeilingen kwam de huisvesting onveranderlijk als knelpunt naar voren. 
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Bij het opstellen van een programma van eisen voor ons gebouw is gewerkt van uit een visie, 

gedragen door alle gebruikers, dat wil zeggen, ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en 

kinderen. Meest in het oog springend: 

- de vierkante meters voor de buitenschoolse opvang zijn opgeteld bij die van het onderwijs en 

daarna verdeeld over verschillende ruimtes. Visie: ruimtes moeten zo veel mogelijk gedurende de 

hele dag gebruikt worden 

- er is gekozen voor relatief kleine leslokalen (minimumeis 49m2) 

Dit resulteerde in extra mogelijkheden:  

- grote speelleerpleinen om elkaar te ontmoeten en om op een andere manier te spelen en te leren, 

onderschools en naschools. 

- een bibliotheek, een atelier en een woonkeuken als middelpunt van het gebouw 

- veel extra ruimtes waar kinderen zich terug kunnen trekken om alleen een opdracht af te maken, 

waar gesprekken gevoerd kunnen worden, voor ondersteuning en begeleiding, voor onderzoek. Door 

dit gebouw is aan een belangrijke voorwaarde voldaan om onze visie op onderwijs en opvang nu en 

in de toekomst uit te werken en in de praktijk gestalte te geven. Het vraagt om een onderzoekende 

en professionele houding. Al doende zullen we elkaar moeten aanspreken op wat goed gaat en wat 

niet in het samenwerken. 

 

Tijdens het maken van het programma van eisen veranderde ook de visie op samenwerking met 

kinderopvangorganisatie Solidoe. Door input vanuit gesprekken met ouders, collega’s en kinderen, 

door cursussen, congressen, bezoeken aan collega kindcentra, door het volgen van de 

maatschappelijke ontwikkelingen hebben wij er uiteindelijk voor gekozen om zeer nauw samen te 

gaan werken in een integraal kindcentrum. Ook hier zullen de professionals uit beide disciplines de 

krachten moeten bundelen (waar zij dat nog onvoldoende doen), om ze de beoogde doorgaande 

ontwikkeling van onze kinderen te waarborgen. 

 

In augustus 2014 stapte de toenmalige Regenboog, nu opgegaan in het Duet, over van een 

traditioneel rooster naar een continurooster met vijf gelijke schooldagen. Vooraf is er, in nauwe 

samenwerking met de medezeggenschapsraad, een leerkrachten- en een ouderraadpleging geweest. 

Voorwaarde voor het team was de garantie dat de pauzes gehandhaafd bleven. Zij worden daarin 

bevestigd door de CAO. Het model dat aan de ouders is voorgelegd in januari 2014 voorzag in die 

behoefte. De leerlingen spelen rond het middag uur een half uur buiten en worden daarbij begeleid 

door de pedagogisch medewerkers van de opvang en leerkrachten die op een ander moment van de 

dag pauze hebben, in eerste instantie nog aangevuld met vrijwilligers. Dit model kon alleen mogelijk 

gemaakt worden door van ouders een vrijwillige ouderbijdrage te vragen (van € 0,50 per kind/per 

dag). Van alle ouders (de opkomst was 99%), stemde 68% voor het gepresenteerde model. 

Wij staan nu voor de volgende uitdagingen:  

Slechts 50% van alle ouders betaalt de vrijwillige bijdrage. 

De inzet van vrijwilligers maakt dat de gewenste kwaliteit van de TSO niet gewaarborgd is, we voelen 

ons daardoor genoodzaakt om dit door louter professionals of professionals in opleiding te laten 

doen. Dit brengt hogere kosten met zich mee. 

De verwachting is dat vanuit de instroom steeds meer ouders de vrijwillige bijdrage willen gaan 

betalen. Deze ouders maken voordat hun kind op onze school komt de bewuste keuze voor het 

continuroosters. 
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Eén van de speerpunten van een integraal kindcentrum is het aanbieden van diverse mogelijkheden 

voor talentontwikkeling, zowel onder schooltijd als naschools, zowel voor kinderen die gebruik 

maken van de opvang als voor kinderen die dat niet doen.  

Ook hier ligt de uitdaging in de bekostiging. Van de ouders waarvan de kinderen geen gebruik maken 

van de opvang, is een significant gedeelte niet draagkrachtig genoeg om een eigen bijdrage te 

leveren aan die talentontwikkeling.  

Dit vraagt ondernemerschap, netwerken en lobbyen, overleg met gemeente en de 

woningcoörporaties en zoeken naar andere bronnen en samenwerkingsvormen. 

 

In de afgelopen beleidsperiode stond het werken met groepsplannen, het stellen van doelen en deze 

evalueren centraal. Dit blijft ook de komende schoolplanperiode een aandachtspunt. Wij willen bij 

het schrijven van plannen echter de focus verschuiven naar die kinderen die een extra 

ondersteuningsbehoefte hebben of een aangepast ontwikkelingsprofiel. Hierbij zal er ook 

nadrukkelijke aandacht zijn voor kinderen die meer kunnen. 

Wij willen proberen of  het mogelijk is om opbrengstgericht te werken zonder groepsplannen, om 

hiermee de administratieve lasten voor de leerkrachten te bepreken.  Om onze eind- en 

tussenopbrengsten verder omhoog te krijgen zullen wij ons onderwijs kritisch op de schop moeten 

nemen. De afgelopen schoolplanperiode is er een pilot gedraaid met tablets en laptops. Nu is het tijd 

om onze visie op onderwijs en ict vast te leggen in een beleidsplan. Daarbij nemen we mee dat de 

methodes voor taal èn voor rekenen in de komende periode vervangen moeten worden. 

Op het Duet zien wij dat al deze zaken (Passend Onderwijs, opbrengstgericht werken, doelen stellen 

en evalueren en ICT) niet los van elkaar te benaderen zijn.  

 

 

2.10.2 Externe ontwikkelingen 

Buurt: 

Sportvoorzieningen en buiten spelen in Thamerdal: Onze prachtige nieuwe school heeft geen gymzaal 

en de buitenruimte is relatief klein.  Op gemeentelijk niveau vindt nu de discussie plaats of er wel of 

geen sportaccommodatie in de wijk gehandhaafd blijft.  Indien dit het geval is (en die verwachting is 

er gelukkig wel) volgt een keuze tussen het opknappen van  de oude gymzaal waar we nu gebruik van 

maken of nieuwbouw op de plek waar ons oude schoolgebouw stond (naast het Duet). Ons bestuur 

heeft een plan ingediend waarmee wordt aangetoond dat nieuwbouw voordeliger is en daarbij 

aangegeven dat we bereid zijn om bij nieuwbouw de exploitatie en het beheer op ons te nemen.  

De keuzes hebben voor ons niet alleen eventuele consequenties voor de schoolgymnastiek maar ook 

voor de het gebruik van het veldje naast de school. Als daar geen gymzaal komt worden er huizen 

gebouwd. Tot die tijd mogen we er spelen (voetballen). 

 

Maatschappelijke onderwijsontwikkelingen en onderwijstrends: 

Hier beneden leest u ontwikkelingen en trends op het gebied van onderwijs die wij belangrijk vinden 

voor ons onderwijs nu en over 4 jaar. Deze hebben input gegeven voor onze SWOT (zie hoofdstuk 3) 

en hebben invloed uitgeoefend op onze onderwijskeuzes die we gemaakt hebben ten aanzien van 

ons onderwijs nu en straks, over vier jaar:  



Schoolplan het Duet  2015-2019 

 

18 
 

Rapportage Commissie Meijerink: bijvoorbeeld inzicht hebben in wat leerlingen moeten weten van 

rekenen en taal op de basisschool, werken aan reken- en taaldoelen met behulp van kerndoelen en 

referentieniveaus een doorgaande lijn ontwikkelen ; 

Onderwijsakkoord 2014: bijvoorbeeld meer aandacht voor het kind en zijn/ haar talenten en 

capaciteiten, meer aandacht voor creativiteit, lesgeven op een manier die aansluit bij de (algemene 

interesses van leerlingen, keuzes maken in het aanleren van 21ste eeuw skills bij leerlingen ; 

CAO PO 2015: bijvoorbeeld op naar een 40-urige werkweek, aanscherping van het vak van de leraar 

en de directeur, professionalisering en persoonlijke groei in kaart door invoering  lerarenregister en 

schoolleiderregister; 

De wet werk&zekerheid: (voor het onderwijs nog een jaar uitgesteld) bijvoorbeeld het werken met 

een invallerspool om kinderen niet naar huis te hoeven sturen als hun leerkracht ziek is; 

Wijziging Toezichtkader Inspectie PO 2015: de leerling als belangrijke sparringpartner (kinderen 

uitdagen en inspireren), hoge doelen stellen m.b.t.  sociale veiligheid en betrokkenheid van ouders, 

niet alleen cognitieve opbrengsten zijn van belang, maar ook de sociale opbrengsten worden (indien 

mogelijk) nadrukkelijk betrokken bij het oordeel, verbreden van onderwijsaanbod en kwaliteit van 

school en onderwijs meten, optimaliseren en borgen; 

Trendkompas Kennisnet 2014: bijvoorbeeld inzicht krijgen en keuzes maken m.b.t. trends om ICT te 

verankeren in je lesstofaanbod ; 

Rapportage ‘Communities That Care’: bijvoorbeeld zicht krijgen op en inspelen op maatschappelijke 

ontwikkelingen in de buurt en de samenwerking versterken met organisaties als bijvoorbeeld ‘What’s 

Up’ en de JOGG beweging; 

Notitie Passend Onderwijs: bijvoorbeeld meer willen anticiperen op de leer- en ontwikkelbehoeften 

van de individuele ontwikkeling van de leerling, onderwijskansen bieden en meer leerling- en 

ontwikkelingsgericht werken. 

 

 

2.11 SWOT 

Input 

De volgende werkdocumenten  en teambijeenkomsten zijn van invloed geweest op onze nieuwe 

SWOT: 

 Document ‘Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie’; 

 Inspectierapport 2011;  

 Analyse beleidsvoornemens schooljaren 2011-2014; 

 Ouder-, leerling- en personeelstevredenheidspeiling 203 

 Tussenevaluatie beleidsvoornemens 2014-2015; 

 Werkvergadering ‘Schoolplan 2015-2019’; 

 CITO-analyses schooljaren 2012- 2015; 

 Beleidsplan IKC het Duet, december 2014; 

 Interne en externe ontwikkelingen, zie hoofdstuk 2.10. 
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STERK 

 Integraal kindcentrum: opvang en onderwijs onder 
één dak, één team, met één visie, één pedagogisch 
beleid, één directeur 

 Professionaliseren 

 Sociaal klimaat 

 Teamcohesie/ teamcultuur (samenwerken, leren van 
en met elkaar, verbetercultuur, openheid, passie 
team) 

 Vieren van successen 

 Zorgstructuur, passend onderwijs 

 Digitalisering, eerste stappen 

 VVE-beleid 

 Gebouw 

 Leescoördinatoren, dBoS, lees- en mediaconsulent 

 ICC’er 
 

ZWAK 

 Meerbegaafdenbeleid 

 Techniek  

 Gepersonaliseerd leren 
 Ouderbetrokkenheid 

 PR 

 
 

KANS 

 Mogelijkheden IKC 

 Expertises op het gebied van coaching van kinderen 
en van leerkrachten 

 Ondersteuningsprofiel 

 HGW van onbewust naar bewust bekwaam 

 Ouderbetrokkenheid vergroten 

 21e eeuwse vaardigheden, waaronder ICT 

 ICBO-academie 

 Doorgaande lijn  

 Leerlijn cultuur 

 Sport/bewegen, gezonde leefstijl 

 Versterken persoonlijke ontwikkeling leerling (sociaal 
emotionele ontwikkeling/ affectief leren) 

 Nieuwe methodes: kritisch kijken naar organisatie 
van onderwijs  

 Coöperatief leren 

 Meerbegaafdenbeleid 

 Groei van onderaf 

 Maatschappelijke positionering in de wijk 

 Samenwerking gemeente, Sociaal Loket, What’s up 
 

BEDREIGING 

 Gymlocatie 

 Terugloop leerlingen aantrekkingskracht vernieuwde 
Vuurvogel gaan kinderen in de eigen wijk naar school 
(terecht!) 

 Opvoedstijlen ouders 

 Ruimte voor buitenspelen 

 Aandachtswijk 

 Teveel registratie/ formulierencultuur 

 Niet borgen van afspraken 

 Grotere groepen 

 Vermindering cohesie Uithoornse scholen en 
gemeente door wisselingen en tijdgebrek 

 
 

 

2.12 Conclusies  

Naar aanleiding van de uitkomsten van hoofdstuk 2.10 en 2.11 hebben wij de volgende conclusies 

getrokken: 

 
1. we ambiëren een bredere ontwikkeling van de leerling. We blijven enerzijds wel focussen op 

sterke resultaten op het gebied van taal, rekenen en lezen en anderzijds willen we ook bewust 

ruimte creëren in ons lesprogramma voor vakken die de persoonlijke ontwikkeling en de 

affectieve ontwikkeling stimuleren; 

2. specifiek zullen we daarbij veel aandacht besteden aan de 21e eeuwse vaardigheden; 

3. wij ambiëren minimaal het ondersteuningsprofiel van een smalle ondersteuningsschool; 

4. de cognitieve doorgaande lijn dient verder versterkt te worden om de resultaten op het gebied 

van rekenen, taal en lezen te continueren. Belangrijke focuspunten voor het schoolplan zijn 

motivatie, eigenaarschap en inzet van leerlingen. Ook educatief partnerschap met kinderen en 

ouders is een belangrijk ontwikkelpunt voor de komende vier jaren; 
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5. naast eigenaarschap en motivatie voor leren willen we kinderen (en ouders) ook meer 

eigenaarschap en verantwoordelijkheid bijbrengen voor de school, het gebouw en de 

buitenruimte; 

6. deze ambities, en de mogelijkheden van ons nieuwe gebouw en de nieuwste technologieën, 

vragen om een andere organisatie van ons onderwijs. Wij onderzoeken een andere inzet van de 

formatie. Door met dezelfde middelen tòch meer handen in de klas te faciliteren, door 

groepsdoorbrekend te werken. Uiteraard houden wij daarbij scherp het welbevinden en de 

opbrengsten in de gaten. Omdat we een IKC zijn, hebben we binnen ons team ook de 

mogelijkheid om korttijdelijke ondersteuning (arrangementen uit ons eigen zorgbudget) te 

organiseren voor onze kinderen, met een bekend gezicht.  

7. het werken met groepsplannen, de focus van de afgelopen jaren, blijft een belangrijk punt van 

ontwikkeling. Met elkaar willen we toe naar een vorm die minder (administratief) belastend is en 

maximaal effect heeft. Doelstelling: Onze tijd is primair voor het begeleiden en ondersteunen van 

kinderen en niet voor administratie; 

8. het sociale klimaat op onze school is goed. Toch zullen we daar de komende periode extra 

aandacht aan besteden. Hierin nemen we nadrukkelijk de nieuwe media mee. Onze huidige 

methode Leefstijl zal vervangen worden. Wij onderzoeken welke methodes in aanmerking 

komen voor gebruik op een IKC, zodat de doorgaande pedagogische lijn nog meer versterkt 

wordt. Tevens ambiëren wij een gezonde(re) leefstijl aan te leren. 

9. na zo’n anderhalf jaar te hebben geëxperimenteerd met tablets en laptops is het tijd om een 

volgende stap te zetten op ICT-gebied. Het bestuur faciliteert ons met extra budget hiervoor, 

omdat zij het belang inzien. We schrijven daartoe nog een ICT-beleidsplan. Onze visie is op ICT is 

echter dat het een onderdeel is van alle bovenstaande ambities. Dus naast de aanschaf van extra 

devices, zal er ook aandacht zijn voor mediawijsheid, voor leren presenteren met behulp van 

audiovisuele middelen, voor programmeren, voor het delen van bestanden, voor maatwerk in 

het aanbieden van de leerstof 

10. techniek is de afgelopen periode onvoldoende ingebed. Het werken met de techniektorens 

bevalt niet goed. Ambitie is om ook techniek meer in te bedden in het leerstof aanbod. “Techniek 

is overal”. Dat vraagt ook om een andere inrichting van ons crea-/techniek atelier. 

11. blijvende professionalisering van het team. Bovenstaande ambities en ontwikkelingen vragen dat 

het team moet blijven werken aan de eigen professionalisering. Enerzijds op alle facetten van 

handelingsgericht werken, anderzijds op het gebied van ICT en alle nieuwe mogelijkheden. 

12. een versterking van ons personeelsbeleid is ook een van onze ambities. Momenteel zijn we 

binnen de stichting volop bezig met een nieuwe invulling van de CAO. We hebben gekozen voor 

het overlegmodel en streven er dan ook naar de werknemer actief te betrekken bij zijn/ haar 

werkplan. Zowel wat betreft invulling van het werk, als professionalisering, kwaliteit van de 

werknemer en ontwikkelpunten voortkomend uit bijvoorbeeld ons nieuwe schoolplan; 

13. uitbreiding van het werken met ParnasSys en Integraal. We gaan het ouderportaal toegankelijk 

maken en stapje voor stapje verder openzetten. We willen Integraal zo vullen dat we het 

schoolplan 2019-2023 met behulp van de cockpit kunnen opstellen. 

14. versterken van de mogelijkheden van ons IKC. Intern, gekoppeld aan bovenstaande ambities. 

Extern, verbreden van het aanbod, dagarrangementen, summerschool, in samenwerking met 

buurt en gemeente. Praktisch, kunnen we naar één administratie, één loket voor ouders, één 

werkgever misschien zelfs? 
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3 Onderwijskundig beleid 

3.1 Missie 

“Het Duet is een ontmoetingsplaats in de wijk, waarin we  alle kinderen van 0-13 een uitdagende  

en veilige speel- en leeromgeving bieden, zodat ieder kind zich veelzijdig kan ontwikkelen.” 

 

3.2 Visie en ambities 

3.2.1 Visie 

Dit is onze visie daarbij op: 

Onze kinderen 

Vanaf het moment dat een kind het Duet binnen komt, wordt het in een veelzijdige speel- en 

leeromgeving geprikkeld om zichzelf te ontwikkelen. De professionals hebben oog voor datgene wat 

een kind enthousiast en leergierig maakt. Een kind zal op deze manier elke keer een stap verder 

komen in zijn of haar ontwikkeling. Dit is de manier waarop wij ieder kind de kans geven om zijn of 

haar talenten te ontdekken in een uitdagende en ook leerzame omgeving.  

Onze ouders 

Die speel- en leeromgeving wordt door ons gevormd binnen het Duet, maar ook door samen met  de 

ouders te bespreken en te onderzoeken wat er leeft bij hun kind. Ouders zullen in het Duet een plek 

vinden om samen met de professionals hun kind alle kansen te bieden om te ontwikkelen.  

Meedenken, meedoen en meepraten zijn termen die passen in het contact met ouders. Ouders zijn 

onze partners. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat een kind zich ontplooit.  

Onze buurt/omgeving 

Het Duet moet een toegankelijke plek zijn voor de buurt. Open in de vorm van ruimte bieden, maar 

ook als een plek waar je als buurtgenoot welkom bent. In het Duet kun je elkaar op verschillende 

manieren ontmoeten. Soms formeel - en vaak informeel. Het IKC wil een verbindende factor zijn in 

de wijk Thamerdal. De buurt is onderdeel van  de woon- en leefwereld van de kinderen. We vinden 

het belangrijk de buurt te betrekken bij wat we doen. Zo vormt het Duet een sociaal verbindende 

omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen. In het Duet kun je elkaar formeel en informeel 

ontmoeten. Zo leren kinderen samen te leven met de mensen en de wereld om zich heen. 

Onze medewerkers 

In het Duet werkt een team met professionals die de passie hebben om kinderen te begeleiden in 

hun ontwikkeling. Een gedeelde behoefte om de kinderen zo uit te dagen dat ze zich veelzijdig 

kunnen ontwikkelen, en ook om  elkaar verder te helpen  die speel- leeromgeving zo uitdagend 

mogelijk te maken. Met elkaar kijken de medewerkers naar hoe zij de omgeving zo kunnen  

organiseren en creëren dat elk kind verder geholpen kan worden in zijn of haar ontwikkeling. 

Onze huisvesting 

Het gebouw waarin wij gehuisvest zijn is ontworpen vanuit deze visie en is flexibel genoeg om plaats 

te bieden aan andere partners waarmee wij samen werken. 

Voor externe partijen zijn er mogelijkheden om (delen van) ons gebouw te huren.  

Onze organisatie 

Het Duet heeft één directeur die met een managementteam, bestaande uit een locatieleider 

onderwijs en een locatieleider opvang alle medewerkers aanstuurt. De directeur legt verantwoording 
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af aan Solidoe en stichting ICBO. Wij werken samen met de gemeente Uithoorn  (jeugdzorg, CJG, 

GGD, VVE, etc), en met aanbieders van activiteiten op cultuur-  en sportgebied. 

Ons aanbod  

Bij het Duet kunnen kinderen van 0-12 jaar terecht voor opvang en onderwijs, van 7.30 tot 18.00 uur. 

Wij werken aan een passend aanbod voor cultuur en sport binnen die tijden, voor alle leerlingen. 

We zoeken naar een aanbod voor ouders en verzorgers en streven naar participatie door 

buurtbewoners. 

 
 

3.2.2 Onze kernwaarden 

Plezier en Passie  

Plezier hebben is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. Als je plezier hebt 

op het IKC kom je er graag, dan is het leuk om er elke dag te zijn. Plezier maakt dat je zin krijgt in 

leren, in actief bezig zijn! 

Een team dat werkt met passie, beleeft plezier aan het eigen werk. Dat is voelbaar voor de kinderen. 

Passie maakt dat je zin hebt om te werken, dat je betrokken bent en vernieuwend durft te zijn. 

Respect 

Kennen en gekend worden, je welkom voelen, gewaardeerd worden. Dat willen we uitstralen, 

voorleven naar de kinderen van ons IKC en hun ouders. Iedereen mag er zijn, op zijn eigen wijze, dus 

houden we allemaal rekening met elkaar.  

We leren kinderen om respect te hebben voor anderen. Dit is een voorwaarde om in de 

maatschappij waarin zij opgroeien te kunnen functioneren. Wij leren kinderen rekening houden met 

onderlinge  verschillen, en ook juist  de overeenkomsten zien. Hetzelfde geldt voor de 

overeenkomsten en verschillen in hun thuiscultuur. 

Medewerkers respecteren elkaar om de professionele expertise en ervaring. Om hun inzet en om 

hun kijk op het leren van kinderen. 

Open  

We zijn betrouwbaar en eerlijk  in ons contact met kinderen, met ouders, met medewerkers. 

Wij zien dat school, opvang en ouders elkaar nodig hebben om te zorgen voor een optimale 

ontwikkeling van de kinderen. Wees welkom om met ons mee te denken bij het opgroeien van uw 

kind. 

Professioneel  

Wij zijn een professioneel team. We stellen eisen aan ons pedagogisch klimaat, dat overal in het IKC 

hetzelfde is. Dat geeft duidelijkheid en veiligheid. 

Een professioneel team is bezig met ontwikkeling. Medewerkers ontwikkelen zich samen en 

individueel. De organisatie stimuleert deze ontwikkeling en biedt er ruimte voor. Wij verwachten van 

onze medewerkers dat zij zich actief blijven ontwikkelen. 

Zelfstandigheid 

Bij opgroeien hoort steeds meer zelf kunnen en durven. Door het vertrouwen in kinderen uit te 

stralen zullen zij zich competent genoeg voelen om zelfstandig aan de slag te gaan en zich 

verantwoordelijk te voelen voor hun eigen ontwikkeling. Zo willen we kinderen uitdagen het beste 

uit zichzelf te halen. Wij bieden een uitdagende speel- en leeromgeving, waarin kinderen 

vanzelfsprekend hun weg kunnen vinden en die kinderen helpt om hun zelfstandigheid te vergroten. 



Schoolplan het Duet  2015-2019 

 

23 
 

Samen 

Spelen en leren op het IKC doe je in een groep. Een groep betekent  “Samen”. Samenwerken, samen 

verantwoordelijk zijn , betrokkenheid bij elkaar. In een groep leer je andere vaardigheden dan alleen.  

Wij  vinden het belangrijk kinderen te leren samen te werken, zich verantwoordelijk te voelen voor 

hun eigen acties en de gevolgen daarvan voor het welbevinden van de groep.   

 

3.3 Identiteit 

3.3.1 Onze identiteit 

We willen met ons onderwijs bereiken dat alle kinderen zich optimaal ontwikkelen. De basis hiervoor 

is dat kinderen zich prettig voelen op school. Wij doen er daarom alles aan om een sociaal veilige 

leeromgeving te creëren. Onze uitgangspunten hiervoor zijn onze interconfessionele, pedagogische 

en didactische visie. Zij sluiten bij elkaar aan en vormen samen onze identiteit. Identiteit is een 

dynamisch proces. We vinden het dan ook belangrijk hierover met elkaar in gesprek te blijven. 

De identiteit wordt iedere dag gevormd door de mensen die verbonden zijn aan de school; 

leerkrachten, leerlingen en ouders. Samen vormen wij de school als een waardengemeenschap. We 

delen met elkaar een visie op wat waardevol is en we handelen van daaruit.  

 

 

3.3.2 Interconfessionele identiteit 

Wat wij als waardevol zien, vinden wij ook terug in de Bijbel; zorg voor elkaar, tolerantie en 

solidariteit. Op deze manier inspireert onze interconfessionele identiteit ons in de omgang met 

elkaar binnen de school. Het zorgt voor een goede en veilige sfeer op school, en bereidt onze 

leerlingen voor om goed met elkaar te kunnen samenleven in de huidige maatschappij. 

Wij respecteren de eigen levensbeschouwing of religie van een ieder in de school. Van onze 

leerlingen en ouders verwachten we dat zij de identiteit van de school respecteren en hiernaar 

handelen. Wij verwachten daarbij dat alle leerlingen meedoen aan de activiteiten van de school, 

waaronder het vieren van de christelijke feesten. 

De interconfessionele identiteit is ook terug te zien in bepaalde vaste activiteiten en gebruiken op 

school, zoals de lessen levensbeschouwing, het vieren van Kerst en Pasen, stiltemomenten en het 

gezamenlijk in actie komen voor goede doelen.  

 
 

3.3.3. Levensbeschouwelijk onderwijs 

Onze school ruimt structureel tijd in voor levensbeschouwelijke onderwijs en les in godsdiensten. 

Daarbij vinden we het van belang dat de leerlingen kennis opdoen.  

Kennis van bepaalde elementen uit de christelijke traditie, maar ook kennis van belangrijke aspecten 

van de verschillende wereldreligies die in de Nederlandse samenleving voorkomen. Hieronder vallen 

belangrijke feestdagen, gebruiken en andere religieuze uitingsvormen. 

Een ander doel van de levensbeschouwelijke vorming is dat de leerlingen vaardigheden ontwikkelen 

die zij nodig hebben om hun eigen levensbeschouwing te vormen. Hierbij denken wij aan 

vaardigheden zoals verwonderen, verbeelden en vertrouwen.  
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Wij hebben oog voor de levensvragen van kinderen en hebben daarover regelmatig een gesprek met 

de leerlingen. Dit gebeurt soms gepland aan de hand van een les levensbeschouwing, maar dit 

ontstaat ook vaak spontaan. Doordat leerlingen op een open wijze met elkaar in gesprek gaan, leren 

zij respect te hebben voor verschillen in gedachten en opvattingen. Wij laten onze leerlingen daarbij 

vrij om de eigen levensbeschouwing te ontwikkelen. Wij hechten eraan dat ieder kind een 

gefundeerde eigen keuze kan maken, nu en in de toekomst.  

Voor het levensbeschouwelijk en godsdienstonderwijs maken wij gebruik van de methode 

Trefwoord. 

 

3.3.4 Het Interconfessioneel basisonderwijs Uithoorn vormt kinderen tot wereldburgers 

Op onze school is ieder kind welkom, ongeacht afkomst culturele identiteit of religie. Wij vragen aan 

ouders en leerlingen om de Interconfessionele grondslag te respecteren . We willen dat onze 

leerlingen zich ontwikkelen als een wereldburger van morgen. Dat betekent dat we het belangrijk 

vinden dat een kind zich zowel affectief als cognitief ontwikkelt. Weten wie je bent en wat je kunt, 

het leren van kennis en het aanleren van vaardigheden staan in ons onderwijs centraal. Ons motto is: 

‘Toekomstgericht leren vanuit een stevige basis, een leven lang’. 

 

De Interconfessionele waarden worden uitgedragen in de methode die wij gebruiken voor het 

levensbeschouwelijk onderwijs (Trefwoord) en de methode die wij gebruiken voor de sociaal 

emotionele ontwikkeling (De Vreedzame School) en ‘Rots en water’ in de toekomst. 

 
 

3.4 Leerstofaanbod en toetsingsinstrumenten 

Leerstofaanbod 

Ons leerstofaanbod richt zich enerzijds op de harde vakken, zoals rekenen, taal en lezen en 

anderzijds richt het zich op de brede en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Wij denken dat de 

laatste twee een belangrijke basis zijn voor de 21e- eeuwse vaardigheden. We vinden het belangrijk 

dat kinderen naast kennis ook hun persoonlijke talenten ontwikkelen en sociale vaardigheden 

aanleren.  De methodes die we hanteren voor de vakken zijn een leidraad. Ze bepalen nu 

hoofdzakelijk ons curriculum. Onze uitdaging voor de komende jaren is dat we de het leerstofaanbod 

meer willen afstemmen op wat het kind nodig heeft nu en straks. Ook willen we de onderwerpen die 

in onze maatschappij leven meer aan bod laten komen. We hebben ons voorgenomen kritisch naar 

ons huidige lesprogramma te kijken en aanpassingen te doen, u kunt dan denken aan vakgebieden 

toevoegen als programmeren, mediawijsheid, vaardigheden op het gebied van presenteren en 

samenwerken en meer op maat werken met behulp van ICT indien nodig. 

 

Toetsing 

De methodegebonden toetsen die horen bij de methoden worden na elk hoofdstuk afgenomen, 

digitaal of schriftelijk. De resultaten worden op klassenoverzichten bijgehouden. Dit geldt ook voor 

de observatielijsten, waarvan de resultaten terecht komen in het rapport voor ouders. Van de 

toetsen van het leerlingvolgsysteem worden de resultaten verzameld in de computer met behulp van 

CITO LOVS / Parnassys.  

De ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2 volgen wij met behulp van de leerlijnen Jonge Kind 
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in ParnasSys. Deze observaties vertellen ons zoveel, dat wij van de kleutertoetsen van CITO  in 

principe alleen nog maar de M2-versie afnemen, uitzonderingen daargelaten. Het is onze ambitie om 

deze leerlijnen ook te gaan gebruiken voor de peuters binnen het Duet. 

 

Welke toetsen we inzetten om de ontwikkeling te meten kunt u zien in het nu volgende schema: 

 
Vak Methodes Toetsinstrumenten 

Taal / Lezen Ko Totaal (als basis voor 
beredeneerd aanbod binnen 
thema’s) 

Veilig Leren Lezen 
Taal Actief (wordt 

vervangen miv 2016-2017) 

CITO - Taal voor kleuters (groep 2)  
CITO – SVS, DMT en AVI 

PI-dictee 
Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8)  
Centrale Basis Eindtoets, groep 8 
Protocol Leesproblemen – Dyslexie   

Begrijpend lezen Lezen in Beeld Methodegebonden toetsen 
CITO begrijpend lezen groep 3 t/m 8 

Schrijven Pennenstreken --- 

Rekenen / 
Wiskunde 

Wereld in getallen oud 
(wordt vervangen miv 
schooljaar 2017-2018) 

Met sprongen vooruit 
 

Methodegebonden toetsen 
CITO rekenen voor kleuters (groep 2) 
CITO rekenen  (groep 3 t/m 8) 
Automatiseringstoetsen/ tempotoetsen 

Teije – de Vos (diagnostisch) 

Sociaal 
Emotionele  
Ontwikkeling (SEO) 

Leefstijl (wordt in deze 
schoolplanperiode 
vervangen) 

Zien! voor de groepen 1-8 
 

Levensbeschouw
elijke vorming 

Trefwoord --- 

Geschiedenis  Wijzer door de tijd Methodegebonden toetsen of alternatief 

Aardrijkskunde Wijzer door de wereld Methodegebonden toetsen of alternatief 

Natuur en 
techniek 

Wijzer door de natuur 
en techniek 

Methodegebonden toetsen of alternatief 

Engels Take it easy Methodegebonden toetsen of alternatief 

Gymnastiek  Basislessen 1 en 2 
bewegingsonderwijs 

Bewegen in het 
speellokaal 

--- 

Muziek Leerlijnen muziekschool --- 

Verkeer Verkeerskranten VVN  Verkeersexamen in groep 7 

Creatieve vakken Laat maar zien --- 

Actief 
Burgerschap 

Onderdeel van Leefstijl --- 



Schoolplan het Duet  2015-2019 

 

 

3.5 Ambities en onderwijsontwikkeling 

 
Het Duet heeft ambities. En daar werken we hard aan. Naast het bieden van onderwijs en opvang, 

zijn onze teamleden ook bezig met hun eigen ontwikkeling in relatie tot de schoolontwikkeling. 

Wij willen graag onze visie op wat een integraal kindcentrum is verder uitwerken. Sinds januari 2015 

werken opvang en onderwijs samen in één gebouw, als één team. Voorafgaand aan de verhuizing is 

die samenwerking al op verschillende manieren in gang gezet. 

 

Wij denken dat het nog beter kan. Daar hoort bij dat wij elkaar en elkaars disciplines nog beter leren 

kennen en waarderen. Daar hoort ook bij dat we een oplossing zullen moeten zien te vinden voor 

allerlei praktische uitdagingen. Onderwijs en opvang vallen onder verschillende wetgeving, de 

bekostiging verschilt en de CAO’s voor de medewerkers zijn anders. Met onze besturen ICBO en 

Solidoe achter ons gaan wij die uitdaging heel graag aan! 

 

Het is ook duidelijk dat onze maatschappij een andere vorm van onderwijs en opvang vraagt dan een 

aantal jaar geleden. Enerzijds omdat technische ontwikkelingen dit mogelijk maken (omdat het kan), 

anderzijds omdat juist deze ontwikkelingen vragen om andere, nieuwe vaardigheden die kinderen 

moeten leren. Dat leren kan gebeuren in een schoolse, meer formele omgeving, maar ook in een 

naschoolse, informele omgeving. Daarnaast vraagt ook de veranderende verdeling van werk en vrije 

tijd in onze maatschappij meer flexibiliteit van opvang- en onderwijstijden. 

 

Dit vraagt ook om nieuwe vaardigheden van ons team. Onze collega’s werken op verschillende 

momenten aan hun ontwikkeling. Formeel, door het volgen van trainingen, cursussen of opleidingen. 

Samen, op studiedagen, waarbij soms een trainer van buiten wordt gevraagd en soms eigen collega’s 

de training verzorgen. Door het gesprek aan te gaan met elkaar, tijdens intervisie momenten. 

De komende vier jaar ligt het accent op de inzet van ICT. Daarbij kunt u denken aan de eigen 

vaardigheden van ons team en daarnaast aan het leren om  ict-toepassingen in te zetten op een 

manier die past bij onze visie. 

 

Een tweede accent is het aanpassen van de manier waarop we het onderwijs en de opvang 

organiseren. Door een ander “groepsmanagement”  willen we meer ruimte maken voor de talenten 

van de kinderen en beter aansluiten bij hun ontwikkeling en hun leerstijl. Dit gaat op voor 

onderwijstijd en opvangtijd.  

 

In het kader van Passend Onderwijs willen we ons graag ontwikkelen tot een school waar voldoende 

expertise en ervaring  is om kinderen de ondersteuning die ze nodig hebben op het Duet te kunnen 

bieden. Waar nodig met hulp uit ons netwerk. 

 

3.6 Leertijd 

Effectief, op maat en  zinvol dat is ons uitgangspunt.  De kinderen dienen hun les- en leertijd 

optimaal te kunnen benutten. Dat wil zeggen dat ze zich met lesstof moeten bezig houden die 

aansluit bij hun ontwikkeling en hun aanzet tot meer willen leren en hun motivatie hoog houdt. 

Instructie moet afgestemd zijn op wat ze nodig hebben en hun onderwijsbehoeften zijn in kaart 
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gebracht en hier wordt rekening mee gehouden. We zijn  van mening dat leerlingen ook een rol 

hebben, namelijk zijn ze medeverantwoordelijk, dienen ze zich serieus en optimaal in te zetten.  

 

3.7 Pedagogisch klimaat  

Onze school streeft naar  een stimulerend en ambitieus pedagogisch klimaat. Een positieve 

aanspreektoon, vertrouwen uitstralen naar onze kinderen en hoge verwachtingen hebben; vinden 

we belangrijk. We focussen met elkaar op persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leren en vinden 

het belangrijk dat ieder individu gezien wordt en zich betrokken voelt bij onze schoolgemeenschap. 

Eigenaarschap , actief en preventief handelen en open staan voor feedback is onderdeel van ons 

professioneel handelen. We tolereren geen gedrag dat een vrije meningsuiting en democratisch 

burgerschap in de weg staat. Op onze school hebben we respect voor elkaar, voeren we de dialoog 

met elkaar en durven we ook kritisch te zijn. Samenwerken aan een succesvolle toekomst en een 

gelukkig leven is ons streven voor elk kind. 

 

 

3.8 Didactisch handelen 

Ons uitgangspunt is: ‘Het didactisch handelen van de leerkrachten stelt de kinderen in staat tot leren 

en ontwikkeling’. We streven eranaar de kinderen zoveel mogelijk op maat te begeleiden. Dat doen 

we door hun onderwijsbehoeften, kennis en vaardigheden zo goed mogelijk in kaart te brengen en 

hierop te anticiperen. De leerlingengesprekken schoolbreed, de gesprekken met ouders en kinderen, 

de observaties, helpen ons de leerling zo goed mogelijk te begeleiden en zijn/ haar brede 

ontwikkeling te stimuleren. Ons dagelijks handelen kenmerkt zicht door het positief aanspreken van 

de leerling, heem/ haar aanmoedigen leersuccessen te behalen, gericht en opbouwende feedback 

geven, hoge verwachtingen uitspreken, samenhang bieden en consistent gedrag vertonen. Onze 

leerkrachten zorgen voor een effectieve, interactieve lesinstructie waarin de voorkennis van de 

individuele leerling, het doel en de aanpak centraal staan. De verwerking van lesstof ( de opdrachten) 

proberen we zo goed mogelijk bij het niveau en behoeften van de leerlingen te laten aansluiten. In 

de groepen wordt zelfstandig gewerkt, samengewerkt in tweetallen of in een groepje en ook 

klassikaal gewerkt. We zien het als een uitdaging dat onze kinderen tijdens de les actief, betrokken 

en gemotiveerd blijven. Daarom willen we hen,  de komende jaren, ook actiever betrekken bij de 

inhoud en vorm van de  lessen, de persoonlijke leerresultaten en hun toekomstperspectief.  

 

Voor leerlingen met specifiekere onderwijsbehoeften hebben we een extra aanbod en extra 

ondersteuning. Deze interventies zijn gericht op de ontwikkelingsperspectief van de leerlingen met 

als doel positieve en succesvolle leerervaringen opdoen passend bij wat de leerling nu en straks 

nodig heeft om een succesvol en gelukkig leven te kunnen leiden.  

Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod krijgen afgestemd op hun niveau en behoeften, 

anders dan hun leeftijdsgroep of extra bekostigd worden door het samenwerkingsverband, stellen 

we een individueel ontwikkelplan op. Voor meer informatie met betrekking tot een dergelijke kind- 

en schoolondersteuning verwijzen we u naar ‘Ondersteuningsplan ICB het Duet  2015-2019’. Deze is 

te vinden op onze website of aan te vragen bij de directie. 
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3.9  Passend Onderwijs: onderwijsondersteuning en begeleiding 

3.9.1 Zorg(onderwijsondersteuning) & begeleiding 

De manier waarop wij op het Duet passend onderwijs bieden is beschreven in ons 

schoolondersteuningsprofiel. 

 

3.9.2 Passend Onderwijs 

 

Op 1 augustus 2014 is Passend onderwijs bij wet geregeld. Passend onderwijs betekent dat scholen 
goed onderwijs realiseren dat aansluit bij wat een kind nodig heeft om verder te komen in zijn of 
haar ontwikkeling. Elke school is aangesloten bij een samenwerkingsverband passend onderwijs. 
Deze school is, net als alle andere scholen voor regulier en speciaal (basis) onderwijs van deze regio, 
aangesloten bij Amstelronde passend onderwijs.   
 
Amstelronde passend onderwijs 
Amstelronde passend onderwijs heeft de missie om ‘goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen 
waarbij (onderwijs)ondersteuning en begeleiding voor leerlingen en leerkrachten beschikbaar is en 
hulp zo snel mogelijk, in zo licht mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij huis en op de meest adequate 
wijze wordt gegeven’. Het doel daarbij is om talenten van kinderen zo goed mogelijk te ontwikkelen, 
ongeacht eventuele beperking of behoefte aan ondersteuning.  
De scholen van Amstelronde hebben binnen het samenwerkingsverband met elkaar afgesproken om 
een hoog niveau van basisondersteuning te realiseren. Dat is mogelijk omdat het beleid erop gericht 
is om zoveel mogelijk middelen bedoeld voor de (extra) ondersteuning aan kinderen op school, ten 
goede te laten komen aan het werken in de klas en op school. Elke school heeft een school 
ondersteuningsprofiel waarin staat wat de school te bieden heeft als het gaat om (extra) 
ondersteuning    van kinderen.  
 
Ondersteuningsteam 
Organisatorisch werkt Amstelronde vanuit vier kernen: Aalsmeer, Uithoorn, Noord (scholen van 

Amstelveen Noord en Ouder-Amstel, ten noorden van de A9) en Zuid (scholen ten zuiden van de A9).  

Elke kern heeft een eigen Amstelrondespecialist (orthopedagoog/psycholoog), die wordt ingeroepen 

indien school of ouders vragen hebben over (extra) ondersteuning die de school niet zelfstandig 

denkt te kunnen oplossen. Dan organiseert de school een ‘Ondersteuningsteam’. Daarin zitten naast 

medewerker(s) van school (directeur, intern begeleider, leerkracht), de Amstelrondespecialist en 

eventueel andere deskundige(n) ook altijd ouder(s)/verzorger(s) aan tafel. In dat gesprek wordt 

nader in kaart gebracht of verduidelijkt wat het kind nodig heeft en wat er zou moeten gebeuren om 

er voor te zorgen dat er stappen gezet worden in de verdere ontwikkeling van het kind.  

 

Belangrijke  informatie 

Belangrijke informatie over passend onderwijs en over de vraag hoe de scholen van Amstelronde dat 

georganiseerd hebben is te lezen in het Ondersteuningsplan Amstelronde 2014-2018. Zie hiervoor 

www.amstelronde.nl 

 

 

3.10 Sociale veiligheid 

http://www.amstelronde.nl/
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Een van de uitgangspunten van ons IKC  is dat kinderen met plezier naar school en naar de opvang 

gaan. 

Voor een goede sfeer zijn er regels nodig en daarover maken we afspraken met de kinderen. De basis 

voor deze afspraken is: Behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wilt worden, dus met respect, 

zodat ieder zich veilig voelt. 

Aan het begin van ieder schooljaar worden deze afspraken per groep opnieuw geformuleerd door de 

kinderen en bekrachtigd met een handtekening of iets dergelijks.  

Ons team heeft met elkaar verwoord hoe wij omgaan met de kinderen. Om deze omgangsstijl te 

omschrijven hebben we richtinggevende uitspraken geformuleerd  op het gebied van interactie, 

organisatie en instructie, en deze samengevoegd  in een matrix.  Deze matrix is de basis van ons 

pedagogisch klimaat en vloeit voort uit onze visie op opvang en onderwijs. Enkele malen per jaar 

bespreken we met hele team deze matrix. We bekijken of er aanpassingen nodig zijn, en we kiezen 

een aantal uitspraken die een komende periode centraal staan, omdat we ze extra onder de 

aandacht willen brengen. Zo zorgen we ervoor dat we allemaal op dezelfde wijze met kinderen 

omgaan; natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind en de situatie waarin we ons bevinden.  

 

Door een duidelijk en veilig pedagogisch klimaat te creëren, willen we ongewenst gedrag voorkomen. 

Natuurlijk komt het voor dat kinderen zich niet aan de regels houden. Leerkrachten zullen kinderen 

aanspreken op hun gedrag. Daarbij vinden we dat kinderen fouten mogen maken en daarvan moeten 

leren. Veel zaken kunnen met een kort gesprekje worden opgelost.  

Bij herhaling, moedwillig overtreden of ernstig misdragen (pesten, schelden) komen kinderen in onze 

“dit-kan-niet-map”. Daarin wordt door de leerkracht of pedagogisch medewerker  genoteerd wat er 

is gebeurd, wie er betrokken waren en wanneer dit is gebeurd. De betrokken leerlingen schrijven zelf 

een verslag. Indien kinderen voor een derde keer in een korte periode in deze map komen, wordt er 

contact gezocht met ouders. Ieder schooljaar beginnen kinderen met een “schone lei”. 

Er zijn vormen van gedrag die zo grensoverschrijdend zijn, dat ze niet meer onder de verantwoording 

van de leerkracht worden afgehandeld. Wij denken dat een “dit-kan-niet-map” daarvoor niet 

volstaat.  Grensoverschrijdend gedrag vinden wij: lichamelijk geweld, respectloos gedrag naar 

volwassenen, seksuele intimidatie naar medeleerlingen en leerkrachten, het bewust stukmaken van 

spullen en stelen.  

Hiervoor hebben wij  een “protocol uiterste grens” opgesteld. Kinderen die deze uiterste grens 

overschrijden worden onmiddellijk naar de directeur of de locatieleider gestuurd. Er wordt direct 

contact gezocht met ouders om deze van het gedrag op de hoogte te stellen. Er wordt een 

aantekening in ParnasSys gemaakt (en gedurende de gehele schoolloopbaan bewaard).  

Natuurlijk gaan wij met het kind en de ouders in gesprek om te kijken waar het gedrag vandaan komt 

en hoe het te voorkomen is. Indien nodig wordt op passende wijze ondersteuning georganiseerd. 

Bij herhaling  of zeer ernstige overtredingen kunnen er andere maatregelen gekozen worden, met 

name als de veiligheid van anderen in gevaar komt. Zie hiervoor ook 5.7, schorsing en verwijdering. 

 

Naast dit alles wordt  er voor het Duet ook een veiligheidsplan opgesteld. Dit plan heeft diverse 

onderdelen. Bovenstaande regels en afspraken zijn daar een onderdeel van, maar ook  bevat dit 

document een mediawijsheidplan (samen: sociale veiligheid op school en internet). De veiligheid van 

het gebouw en de buitenruimte, de bedrijfshulpverlening en een (verwijzing naar) ons 
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ontruimingsplan zijn ook een onderdeel van dit plan (fysieke veiligheid op school). Het plan zal 

uiterlijk op 1 augustus 2016 klaar zijn. 

 

 

3.11 Kengetallen: in-, door- en uitstroombeleid 

 

Doorstroming 
2011/201

2 
2012/201

3 
2013/201

4 
2014/201

5 

Kleutergroepverlenging 1.8% 0.0% 0.0% 4.0% 

Doublures leerjaar 3-8 3.0% 2.1% 1.7% 1.6% 

Leerlingen ouder dan 12 jaar 1.8% 2.5% 1.2% 2.8% 

Leerlingen leerjaar 4-8 met een verkorte schoolloopbaan 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 

Uitstroom leerjaar 7 naar LWOO of PRO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom leerjaar 8 naar LWOO of PRO 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom naar SBO 1.6% 0.5% 0.5% 1.0% 

Uitstroom naar SO 0.0% 0.5% 0.3% 0.3% 

Uitstroom naar BAO 2.9% 6.6% 3.7% 4.0% 

Instroom vanuit BAO 4.2% 4.2% 4.3% 3.4% 

Terugplaatsing vanuit SBO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Terugplaatsing vanuit SO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Leerlingen met een indicatie 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 
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4 Personeelsbeleid 

4.1    Organisatorische doelen  

Het beleid van het bestuur is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:  

a. kwaliteitsverbetering van de schoolorganisatie en het onderwijs;  

b. het stimuleren en bevorderen van beroepsmatige groei en aandacht voor het persoonlijk welzijn, 

d.w.z. de geestelijke en lichamelijke gezondheid van het personeel. 

Deze uitgangspunten worden gerealiseerd in de volgende doelstellingen: 

a. verbetering van de kwaliteit van de arbeid bij het personeel 

b. aandacht voor het werkklimaat en werksfeer 

c. het creëren van goede arbeidsvoorwaarden. 

 
Instrumenten tot verbetering van de kwaliteit van de arbeid zijn: 

a. het hanteren van een Integraal personeelsbeleid 

b. het hanteren van duidelijke sollicitatieprocedures 

c. het stellen van bepaalde functie-eisen aan nieuw personeel 

d. het bevorderen van deskundigheid binnen de school door middel van (na)scholing en persoonlijke 

ontwikkelingsplannen 

e. het zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief juiste personeelsbezetting op korte en lange(re) 

termijn. 

Instrumenten tot verbetering van het werkklimaat en werksfeer zijn: 

a. een heldere en eerlijke taakverdeling met behulp van de bestaande functie en taakomschrijvingen 

b. het opzetten en stimuleren van duidelijke overlegstructuren binnen de school en tussen de 

verschillende geledingen onderling 

c. het besteden van aandacht aan de omstandigheden waaronder uitvoering moet worden gegeven 

aan de werkzaamheden binnen de school 

d. het bevorderen van een goede communicatie 

e. aandacht voor bijzondere gebeurtenissen.  

Instrumenten voor het creëren van goede arbeidsvoorwaarden zijn: 

a. het volgen van de CAO-PO 

b. het formuleren van duidelijke regels en afspraken met betrekking tot de rechten en plichten van al 

het personeel (onderwijzend personeel (OP) en onderwijsondersteunend personeel (OOP) 

c. het formuleren van en omgaan met de bestaande verlofregelingen 

d. zorg bij ziekte 

e. het scheppen van goede materiële voorzieningen voor het personeel 

f. het zorgen voor extra faciliteiten 

Nadere uitvoering van de beleidsinstrumenten wordt geregeld in een Integraal 

personeelsbeleidsplan. 

 

4.2    Schoolleiding  

Het team werkt vanuit vertrouwen goed samen aan schoolontwikkeling. Onze medewerkers tonen 

een goede inzet en  zijn vakbekwaam. Het team beschikt over voldoende zelfsturend vermogen en 

veranderkracht om het onderwijs met succes te verbeteren. De school werkt datagestuurd, 

planmatig en resultaatgericht aan de verbetering van haar onderwijs op basis van gedegen analyse. 
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De activiteiten moeten bijdragen aan het bereiken van de missie en de visie van de school. De 

schoolorganisatie en het onderwijs dat op school wordt gegeven, moeten op adequate en 

professionele wijze geleid worden. Daarbij heeft de schoolleiding oog voor alle betrokkenen bij de 

schoolorganisatie en voor het geboden onderwijs. De schoolleiding beschikt over passende 

vakbekwaamheden. Het bestuur volgt en stimuleert op effectieve wijze de kwaliteit van het 

onderwijs. 

 

 

4.3    Integraal Personeelsbeleid – Professionalisering 

Het mogelijk maken dat wensen en verwachtingen van werknemers gelijke tred houden met de 

doelen die de school zichzelf stelt. Dat is integraal personeelsbeleid. Duurder gezegd: het persoonlijk 

ontwikkelingsperspectief van werknemers in het onderwijs moet sporen met de inhoudelijke en 

organisatorische doelstellingen van de school. Dat is wat integraal personeelsbeleid (IPB) beoogt. De 

verwachting is dat werknemers zich geprikkeld, gemotiveerd en dus gestimuleerd voelen doordat de 

werkgever rekening houdt met hun eigen ontwikkeling. De doelmatigheid zal er groter door worden. 

Groeiende motivatie en toenemende doelmatigheid zullen de door werknemers ervaren grote 

werkdruk hopelijk helpen verminderen.  

Integraal personeelsbeleid wil zorgen voor goede werkomstandigheden en een stimulerend 

werkklimaat, zodat personeelsleden het gevoel krijgen dat er naar hem wordt omgekeken. De 

ontplooiing van de capaciteiten van werknemers is een tweede taak, waarbij het 

loopbaanperspectief nadrukkelijk in beeld komt. De interesses, de kennis en de vaardigheden van 

werknemers zijn van invloed op de inrichting en inhoud van het werk en op het beleid van de school. 

Dan gaat het om zeggenschap en kwaliteitszorg. 

Integraal personeelsbeleid gedefinieerd Anders dan ‘gewoon’ personeelsbeleid is IPB 

toekomstgericht. Het beleid houdt rekening met (onderwijskundige) doelen die de schoolorganisatie 

zichzelf voor de toekomst stelt. Het is dan ook logisch dat bij werving en selectie van nieuw personeel 

hiermee rekening wordt gehouden. Vanzelfsprekend richt IPB zich in eerste instantie op het 

loopbaanbeleid voor het huidige personeel. IPB gaat ervan uit dat interesses, deskundigheden, 

capaciteiten en loopbaanwensen van het personeel de school tal van mogelijkheden geeft. Het op 

waarde schatten van bestaande kwaliteiten en van de ondersteuning en begeleiding bij de verdere 

ontwikkeling van die kwaliteiten, moeten een onderdeel vormen van IPB. Een voorbeeld hiervan: een 

onderwijsinstelling die zich wil profileren met een zeer professionele leerlingbegeleiding, moet het 

personeel in staat stellen zich adequaat te scholen. Maar andersom kan ook, want waarom zouden 

persoonlijke kwaliteiten van werknemers op terrein van leerlingbegeleiding geen aanleiding kunnen 

zijn om van leerlingbegeleiding een speerpunt te maken? Het ligt voor de hand dat er dan natuurlijk 

wel werknemers moeten zijn, die zich daadwerkelijk willen scholen op dat gebied.  

Integraal personeelsbeleid geeft systematisch aandacht aan goede werkomstandigheden. Maar ook 

aan tijd en geld voor ontwikkeling en zeggenschap over uw werk. Het betekent ook werken in een 

organisatie waar directie en team afspraken maken wat men met elkaar wil bereiken en wat nodig is 

om dat te bereiken.  

Toekomstgericht Nut van integraal personeelsbeleid  

Beginnende leraren kunnen met IPB in de hand een op maat gesneden inwerkprogramma krijgen 

aangereikt. In die beginperiode kan de startende leraar een mentor of coach worden toegewezen 

waarbij ook intervisie een rol kan spelen. Integraal personeelsbeleid biedt mogelijkheden om stil te 
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staan bij uw loopbaan. Bent u aan een nieuwe uitdaging in uw carrière toe? Is verbreding of 

verdieping in uw functie voor u persoonlijk van belang? En hoe kunt u zich verder professionaliseren 

in uw huidige baan? Is er bijvoorbeeld behoefte tot verdere taakdifferentiatie zodat u zich kunt 

werpen op nieuwe taken binnen de school, en is daar scholing voor nodig? Ook hier geldt het punt 

van functiedifferentiatie: zijn er nieuwe functies waar onderwijsondersteuners in kunnen groeien? Is 

verlaging van de werkdruk wenselijk en eventueel ook mogelijk? Voor ervaren leraren is het 

denkbaar dat het punt van het ontwikkelingsperspectief om de hoek komt kijken. Hierbij kan het 

taakbeleid aan de orde komen. Welke taken passen bij u zodat optimaal van uw ervaring gebruik 

wordt gemaakt. En ook zeer ervaren docenten hebben, ook al draaien ze al vele jaren mee, nu en dan 

behoefte om zich nader te bezinnen op hun verdere loopbaan. Is er gelegenheid tot het opnemen 

van spaarverlof?  

De scholen van de Stg. ICBO hebben al deze bovengenoemde elementen van IPB neergeslagen in tal 

van beleidsdocumenten (zie 1.3) 

 

4.4    Gesprekkencyclus  

Op elke ICBO-school en dus ook op het Duet wordt met alle medewerkers de gesprekkencyclus 

gevolgd. Voor een compleet overzicht verwijzen we naar de handleiding bij de Gesprekkencyclus. (zie 

1,3) 

 
 

4.5 Arbobeleid  

De grondslagen voor ons Arbobeleid zijn: 

- de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van personeel en leerlingen; 

- het belang van een ongestoorde voortgang van het onderwijsproces; 

- het voldoen aan kwaliteitseisen voor het onderwijs; 

- beleidsafspraken uit overige beleidsdocumenten. 

 

Het bestuur van de stichting ICBO streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor haar personeel 

en leerlingen. Het arbo-beleid is gericht op waarborging van de veiligheid en gezondheid van 

medewerkers en leerlingen, en op de bevordering van hun welzijn. Om dit te bereiken, organiseert 

het bestuur de school op zo’n manier dat onaanvaardbare risico’s in principe zijn uitgesloten. 

Verzuim door ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt zo veel mogelijk tegengegaan. Per school 

worden hiervoor jaarlijks realistische streefcijfers geformuleerd. Zeker nu het bestuur sinds 1 

augustus 2015 Eigen Risico Drager is geworden is het belangrijk om het verzuim onder het landelijke 

gemiddelde van ± 7% te houden. Ook gebruiken we op onze scholen het het ICBO Verzuim-protocol. 

Seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie worden actief bestreden. Verder is 

het streven om personeelsleden zo goed en breed mogelijk in te zetten. Speciale aandacht gaat uit 

naar de inzet van nieuw personeel, ouderen, herintreders en arbeidsgehandicapten. 

 

Arbo-beleid in essentie 

Behalve op genoemde grondslagen rust het arbo-beleid uiteraard op de Arbo-wet, het Arbobesluit en 

andere relevante wet- en regelgeving. De doelstellingen van het arbo-beleid worden in samenhang 
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met de schooldoelstellingen geformuleerd. Dit gebeurt in overleg met de 

personeelsvertegenwoordiging van de Medezeggenschapsraad. De resultaten zijn onderwerp van het 

reguliere schooloverleg en worden vastgelegd in een arbo-beleidsplan. De doelstellingen worden 

eveneens vermeld in het jaarlijks op te stellen Plan van aanpak. Dit plan wordt opgesteld op basis van 

de RI&E (Risico-inventarisatie en –evaluatie). Het is de bedoeling dat de RI&E, inclusief AG&SI 

worden opgenomen in een nieuw schoolveiligheidsplan voor de drie ICBO-scholen. Dit plan, waarin 

ook wordt beschreven hoe wij pesten voorkomen, hoe wij kinderen mediawijs maken en hoe we 

kinderen sociale vaardigheden leren, zal in augustus 2016 gereed zijn. 

 

Preventieve zorg  

Het bestuur wil risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn zo veel mogelijk in de kiem smoren. 

Het bestuur laat zich daartoe bij de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van het personeel 

ondersteunen door deskundige medewerkers (preventiemedewerkers).  De taken van deze 

medewerkers omvatten tenminste de medewerking aan het verrichten en opstellen van een RI&E, 

het uitvoeren van arbo-maatregelen en (eventueel) het adviseren aan en overleggen met de 

medezeggenschapsraad.  

Voor de preventie van arbo-risico’s zijn verschillende middelen beschikbaar, zoals een adequaat 

aankoopbeleid en onderhoudscontracten. Bij de bouw en inrichting van schoolgebouwen verdienen 

de arbeidsomstandigheden extra aandacht. 

In de omschrijving van de opdracht voor bouw- en inrichtingswerkzaamheden houdt het bestuur 

uitdrukkelijk rekening met de arbo-regelgeving 

 

Deskundige ondersteuning 

Het bestuur laat zich bij zijn verplichtingen uit de Arbo-wet bijstaan door een gecertificeerde 

Bedrijfsarts en andere gecertificeerde arbo-deskundigen (maatwerkregeling).  

Het bestuur heeft een contract met een vaste bedrijfsarts die ook onze scholen kent en waar snel en 

direct overleg tussen bedrijfsarts en schooldirecteur mogelijk is.  

.  

4.6 Werknemersbeleid op het Duet 

4.6.1 Algemeen 

Het hoofdstuk  integraal personeelsbeleid beschrijft de wijze waarop wij naar kwaliteiten en de 

persoonlijke ontwikkeling van onze mensen kijken, Wat we belangrijk vinden als werkgever en wat 

we met elkaar, schoolbreed, willen bereiken. Samenhang en afstemming tussen schoolvisie, de 

schoolambities en de persoonlijke ontwikkeling is ons streven en tevens onze uitdaging. Het stichting 

integraal personeelsbeleid  wordt bovenschools en in grote lijnen ontwikkeld en vastgesteld (IPB-

plan ICBO). Dit school integraal personeelbeleidsplan is daarvan afgeleid.  

Ons team is een zogenaamd ‘breed’ team met diverse specialismen en/ of functies. In 2014 is 

uitgesproken dat collega’s behoefte hebben aan meer intervisie, in gesprek over onderwijs. In de 

komende schoolplanperiode wordt intervisie een structureel onderdeel van de teamontwikkeling en 

tevens het onderwerp van de masterscriptie van een collega.   

Het bestuur stimuleert het uitwisselen van kennis, het deelnemen aan werkgroepen en het werken 

aan individuele en schoolbrede professionaliteit. In het schooljaar 2014/2015 is de ICBO-academie 
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opgestart, in de komende schoolplan-periode wordt deze verbeterd door de inschakeling van OinO-

advies. 

Naar aanleiding van de nieuwe CAO hebben we nieuwe beleid ontwikkeld op het gebied van 

begeleiding van startende leerkrachten. Dit doen we met behulp van mentoren op schol en met 

behulp van een coache stichtingsbreed. Ondernemerschap en innovatie krijgt veel ruimte en 

aandacht in onze stichting. 

 
 

4.6.2 Dit  hebben we met elkaar afgesproken: 

Ons personeelsbeleid streeft naar een evenwichtige balans tussen werk, ambitie en gezondheid. 

Motivatie, inzet, uitdaging  en tevredenheid, zijn kenmerkend voor onze werkcultuur. Voor de 

komende periode hebben we de volgende doelen gesteld:  

 het bevorderen van een goede werksfeer en een prettig werkklimaat waarin ons  

personeel tot haar recht komt, een ieder zich geaccepteerd en veilig voelt en we coöperatief 

samen werken en samen leren;  

 we streven naar een professionele werkcultuur van versterking van persoonlijke kwaliteiten en 

het optimaliseren van individuele talenten; 

 we vinden het belangrijk dat management en werknemers zich blijven ontwikkelen/ 

professionaliseren en zij hun werktijd effectief gebruiken zodat ze een bijdrage kunnen leveren 

aan de gezamenlijk schoolambities en we kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven garanderen; 

 het creëren en handhaven van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele 

basis waarbij de werknemer uitgenodigd wordt actief mee te denken; 

 de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap ‘laag’ in de schoolorganisatie leggen door 

leerkrachten leiding te laten geven aan leernetwerken, groot draagvlak te creëren voor een 

schoolbrede aanpak van verbeteronderwerpen en expertise en kennis structureel met elkaar te 

delen; 

 we vinden het belangrijk dat onze werk- en leefcultuur zich kenmerkt door: eigenheid, 

professionaliteit, eigenaarschap, gezamenlijke verantwoordelijkheid, een leven lang leren, de 

dialoog voeren met elkaar en elkaar kunnen aanspreken op afspraken. Klassenconsultaties, 

leerkrachtbegeleiding en reflectie op eigen werk zijn vanzelfsprekend. 

 

4.6.3 Huidige situatie 

Naar aanleiding van de vernieuwde CAO PO 2015 is onze stichting volop bezig het IPB te herzien. We 

hebben gekozen voor het overlegmodel. Dit omdat we van mening zijn  dat een werknemer in deze 

tijd en in onze huidige maatschappij moet mee kunnen denken over zijn/ haar  werkinvulling, zijn/ 

haar  persoonlijke ontwikkeling en zijn/ haar werkattitude. Op schoolniveau betekent dat we vanaf 

dit schooljaar elke werknemer een voorstel doen en uitnodigen actief mee te denken over zijn 

toekomstige persoonlijke ambities, hoe hij/ zij verbinding maakt tussen de persoonlijke ontwikkeling 

en de schoolontwikkeling, hoe hij/ zij invulling geeft aan zijn/ haar werkplan en ook bespreken we 

wat we van elkaar verwachten en wat we belangrijk vinden. Deze afspraken worden jaarlijks 

vastgelegd in het werkjaarplan.  

Dit plan is gekoppeld aan het functioneringsgesprek en in het volgend schooljaar ook aan het 

persoonlijk ontwikkelplan en het schoolplan. Op stichtingsniveau (en daarmee ook op schoolniveau) 
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is besloten de CAO te hanteren en eventuele aanvullingen te doen indien nodig. Dit kunt u lezen in 

het IPB-plan ICBO.  

Op het Duet wordt de gesprekkencyclus en de persoonlijke ontwikkeling sinds schooljaar 2014-2015 

vastgelegd in Integraal. 

 
 

4.6.4 Ambities  

Voor de komende vier jaren willen wij (geïnitieerd door het bestuur): 

 de bestaande onderdelen van ons personeelsbeleidsplan actualiseren in verband met de nieuwe 

regelgeving en de actuele CAO; 
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5. organisatie en beleid 

 

5.1 Organisatiestructuur en cultuur 

De organisatiestructuur van het Duet bestaat uit een directeur, een locatieleider opvang en een 

locatieleider onderwijs, drie teamleden die de taak van bouwcoördinator hebben,  drie intern 

begeleiders, groepsleerkrachten, onderwijsassistenten/lerarenondersteuners, pedagogisch 

medewerkers, een administratief medewerker, een ict-coördinator, een conciërge en twee 

huishoudelijke hulpen voor de keuken. In de toekomst sluiten we niet uit dat de taken van de 

locatieleiders anders verdeeld gaan worden, daarbij denken we aan een locatieleider 0-6 jaar en een 

locatieleider 7-12 jaar. 

Aan de school is een MR verbonden. De medezeggenschapsraad van het Duet, bestaande uit twee 

leerkrachten en twee ouders, heeft een instemmende of adviserende rol met betrekking tot 

onderwijskundige zaken en of beleidszaken. De rol en bevoegdheden van de MR (algemeen) zijn  

vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS. Sinds schooljaar 2015-2015 hebben wij 

samen met onze MR een statut ontwikkeld waarin u onze samenwerkingsovereenkomst en 

afspraken kunt lezen. Voor meer informatie verwijzen we u naar bijlage 4.1. Wij onderzoeken of het 

mogelijk is om voor sommige onderwerpen de Oudercommissie van Kinderopvang Solidoe voor het 

Duet samen te laten vergaderen met de MR. 

Naast de medezeggenschapsraad heeft onze school ook een actieve oudervereniging. De 

oudervereniging helpt ons bij allerlei activiteiten. Ze ondersteunen ons bij onder andere feestelijke 

activiteiten en sportzaken. 

 

Het Duet is ontwikkeling van een familiecultuur naar een professionele cultuur, met behoud van de 

zorg en aandacht voor elkaar. Naast de matrix met richtinggevende uitspraken over onze 

omgangsstijl met kinderen, formuleren we de komende periode ook uitspraken over de 

omgangsstijlen met collega’s èn omgangsstijlen met ouders. 

 

5.2 Groepering en structuur 

Binnen onze school zijn kinderen gegroepeerd volgens het zogenaamde leerstof jaarklassensysteem. 

Daarbij heeft het de voorkeur om in homogene groepen te werken, waarbinnen we differentiëren 

naar niveau. 

In alle groepen wordt op drie niveaus een directe instructie gegeven.   

Handelings- en opbrengstgericht werken, zijn kenmerkend voor ons onderwijs. Dat wil zeggen dat we 

lesstof aanbieden aan de hand van niveaudoelen en onderwijsbehoeften van de leerling.  Twee keer 

per jaar, namelijk in augustus en eind januari, stellen we hiervoor  groepsplannen/ individuele 

plannen op. In de tussenliggende maanden houden we de voortgang bij en indien nodig passen we 

de plannen aan. De intern begeleider en/ of de  groepsleerkracht bekijken op dat moment in overleg 

met de leerling/ groep leerlingen nodig hebben om de doelen te behalen of dat de doelen moeten 

worden bijgesteld. Groepsbezoeken door de intern begeleiders en groepsbespreken zijn vastgelegd 

op de jaarkalender. Op het Duet starten we sinds enkele jaren  het schooljaar met een 

kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats tussen ouders en de groepsleerkracht. In dit gesprek 

maken zij  kennis met elkaar en bespreken ze de (eventueel aangepaste) leerdoelen en bijbehorende 
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lesstof en de onderwijsbehoeften van het kind. In november is er een voortgangsgesprek en in 

februari zijn er rapportgesprekken. Vanaf groep 5 komen de leerlingen mee bij deze gesprekken. 

  

5.3 Schoolklimaat 

Ons team heeft met elkaar verwoord hoe wij omgaan met de kinderen. Om deze omgangsstijl te 

omschrijven hebben we richtinggevende uitspraken geformuleerd  op het gebied van interactie, 

organisatie en instructie, en deze samengevoegd  in een matrix.  Deze matrix is de basis van ons 

pedagogisch klimaat en vloeit voort uit onze visie op opvang en onderwijs. De matrix is opgenomen 

in ons ikc-beleidsplan. 

 

5.4 Interne communicatie 

Interne communicatie vraagt een inspanning van alle betrokkenen. Er is sprake  van een functionele 

overlegcultuur en overlegstructuur. Alle interne communicatie moet gezien worden in het belang van 

goed onderwijs voor de kinderen en een goede werksfeer voor schoolleiding en leraren. De interne 

informatievoorziening draagt er aan bij dat teamleden tijdig, open en volledig geïnformeerd worden. 

 

5.5 Communicatie met externe instanties 

De communicatie met externen staat in dienst van het op school gegeven onderwijs en degenen die 

daarbij zijn betrokken. Een goede communicatie met externen is representatief voor de 

onderwijscultuur en onderwijsstructuur van de school. De communicatie is transparant. 

 

5.6 Communicatie met ouders 

Ouders geven in vertrouwen het onderwijs en een deel van de opvoeding uit handen aan de 

basisschool. Goede communicatie is essentieel, in het belang van de kinderen en in het belang van de 

onderlinge relatie. De informatievoorziening houdt rekening met verwachtingen van ouders en stelt 

ouders in staat om te begrijpen, mee te leven en mee te denken. Er is een schoolcultuur waarin 

teamleden vanuit een proactieve houding een goede samenwerking met ouders bevorderen. De 

school stelt ouders in staat mee te denken over de ondersteuning van het kind in de groep en denkt 

actief mee met ouders over de ondersteuning thuis. De school stelt ouders in staat op een bij de 

school passende wijze mee te denken over het schoolbeleid. De school bevordert dat ouders mee 

kunnen doen en mee kunnen leven.    

 

5.7 Toelating, verwijzing en verwijdering 

Het Duet volgt bij de toelating van leerlingen de procedure zoals die bindend is voorgeschreven door 

het SWV Amstelronde en ook beschreven wordt in onze schoolgids. In het Huishoudelijk reglement 

staan de procedures beschreven die gevolgd moeten worden bij de eventuele schorsing en/of 

verwijdering van leerlingen. 

 

5.8 Taakbeleid  

Het taakbeleid is vastgelegd in de notitie taakbeleid Bovenschools van de stichting ICBO. 
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5.9 Voor-, tussen- en naschoolse opvang  

Het Duet is voor basisonderwijs en kinderopvang, mogelijk gemaakt door respectievelijk ICBO en 

Solidoe.  Het team van het Duet werkt vanuit een gezamenlijke pedagogische visie.  Het Duet is open 

van 7 uur tot 19.00 uur. Het onderwijs op het Duet wordt gegeven volgens een continurooster met 5 

gelijke dagen, van 8.30 uur en 14.15 uur. In de pauze tussen de middag worden de leerlingen 

opgevangen door een aantal leerkrachten en de pedagogisch medewerkers van ons team. Vanaf 

14.15 uur kunnen de kinderen naar huis of gebruik maken van de naschoolse opvang in het Duet. 

 

Sociale Veiligheid 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten zich veilig en welkom voelen in 

school. In een veilige school zijn leerlingen beter in staat om tot optimale prestaties te komen en 

leerkrachten geven beter onderwijs. Ons beleid is gericht op preventie. Desalniettemin kunnen er 

incidenten voorkomen. Deze worden geregistreerd. 
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6. Financiën 

5.9  Begrotings-cyclus 

De begroting bestaat uit een exploitatiebegroting op schoolniveau en op bovenschools niveau. De 

exploitatiebegroting dient in principe sluitend te zijn maar van dat principe kan op goede 

inhoudelijke gronden worden afgeweken. Voor het opstellen van de exploitatiebegroting is een 

rekeningschema gemaakt, dat voor alle scholen gelijk is. Jaarlijks voor 1 januari wordt de begroting 

van het opvolgende jaar door het bestuur vastgesteld. 

De GMR zal tijdig worden geïnformeerd en betrokken worden bij de beleidsvaststelling. De Directeur-

bestuurder controleert periodiek  de gegevens van het exploitatieoverzicht aan de hand van de door 

het Administratiekantoor toegestuurde maandelijkse overzichten en de kwartaal managements-

rapportages. Aan het eind van ieder kwartaal ontvangt de DB en de schooldirecteuren een 

budgetvergelijkingsoverzicht en een grootboekoverzicht. De DB en de directies controleren  deze 

overzichten.  

Bij het opstellen van de jaarrekening zal onderstaand tijdpad in acht genomen worden: De DB en de 

directies dragen er zorg voor dat alle op het voorgaande jaar betrekking hebbende nota’s eind 

januari in het bezit zijn van het administratiekantoor. De financiële administratie wordt afgesloten en 

grootboekoverzichten worden ter beschikking gesteld aan de DB. Het administratiekantoor maakt de 

concept jaarrekening op en stelt deze beschikbaar aan de DB. Bespreking vindt plaats met de DB en 

het administratiekantoor. De besproken correcties worden door het administratiekantoor verwerkt 

in de jaarrekening. Het bestuur stelt de jaarrekening, na accordering door de accountant, vast in de 

mei-vergadering. 

 

6.2  Huisvesting  

Sinds 1 januari 2015 is het bestuur van de stichting ICBO Uithoorn verantwoordelijk voor het gehele 

onderhoud van de schoolgebouwen. Omdat de Kwikstaart gehuisvest is in de Brede School Legmeer 

waarvoor de gemeente Uithoorn de verantwoordelijkheid draagt voor de exploitatie en het beheer, 

valt deze school buiten onze zorg op huisvestingsgebied. Wij maken elk jaar de MI-vergoeding over 

aan de gemeente en verder gaan onze zorgen niet. Het bestuur is dus op huisvestingsgebied 

verantwoordelijk voor twee gebouwen, t.w. de Vuurvogel en het Duet. Elke drie jaar laten wij voor 

deze scholen een zgn. MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) opstellen, het meest recent in 2014. 

Daarin worden alle onderhoudswerkzaamheden beschreven op basis van bepaalde vaste termijnen 

en een uitgevoerde inspectie. Sinds 1 januari 2015 is het bestuur van de Stg. ICBO, naast het binnen-

onderhoud, ook verantwoordelijk voor het buitenonderhoud. 

Het bestuur is dus verantwoordelijk voor het gehele onderhoud (planmatig, dagelijks en incidenten) 

van de Vuurvogel en het Duet. In de uitvoering en planning van dit onderhoud werken we samen met 

twee andere schoolbesturen (SKO de Kwakel en AURO) om op die manier te kunnen profiteren van 

schaal-voordelen. Het onderhoud is opgedeeld in 4 hoofdgroepen, elk met één vaste uitvoerende 

partij. 

 

6.3 Externe geldstromen   
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Dat zijn er niet veel; de Stg. ICBO kent er feitelijk maar twee: gemeentelijke subsidies en andere 

subsidies. Beide vormen zijn vaak incidenteel en toekenning is afhankelijk van vele onzekere 

factoren. 

Deze onderdelen staan uitvoerig beschreven in het Financieel Beleidsplan van Stichting ICBO 

Uithoorn. Daarnaast hebben de scholen van onze stichting de mogelijkheid om gebruik te maken 

van: 

 

6.4 Sponsoring   

Al enige tijd is in de praktijk gebleken dat de vergoedingen van de overheid niet altijd toereikend zijn 

om bepaalde activiteiten te organiseren of extra leermiddelen e.d. aan te schaffen. De minister heeft 

nu door het sluiten van een convenant met diverse organisaties de mogelijkheid geboden extra 

gelden te verwerven door middel van sponsoring. 

Ons schoolbestuur heeft in zijn Huishoudelijk Reglement een artikel opgenomen, waarin o.a. de 

voorwaarden zijn genoemd waaronder sponsoring is toegestaan. Dit artikel is tot stand gekomen met 

instemming van de medezeggenschapsraad. Op school bevindt zich een exemplaar van dat 

Huishoudelijk Reglement, alsmede een modelovereenkomst voor gevallen dat van officiële 

sponsoring sprake is. 

Het schoolbestuur heeft bepaald, dat sponsoring niet in strijd mag zijn met: 

 

1. de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school; 

2. de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de leerlingen; 

3. de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de 

school; 

4. de onderwijsinhoud en de continuïteit van het onderwijs; 

5. de kwalitatieve eisen van het onderwijsaanbod; 

6. de statutaire bepalingen van de stichting, waartoe onze school behoort. 

 

Bovendien moet bij sponsoring het volgende in acht worden genomen, waarbij wij ons beperken tot 

de voornaamste regels: 

 in het lesmateriaal mag geen reclame komen; 

 bij de aanschaf van computerapparatuur mag geen sprake zijn van verplichte afname van 

software bij de sponsor; 

 sponsoring is alleen acceptabel wanneer er bij de ouders, leerlingen en de school een draagvlak 

voor is; daarom hebben ouders in de MR instemmingsrecht in zaken rond de sponsoring; 

 voortzetting van incidentele of structurele activiteiten mag nimmer afhankelijk zijn van 

sponsorbijdragen. 

 

6.4  Interne geldstromen  

De enige interne geldstromen die we binnen onze ICBO-scholen kennen, zijn de diverse 
schoolrekeningen (kleine kas) en de bankrekeningen van de Ouderverenigingen. Het eerste type 
rekening (de schoolrekening) valt onder de controle van de accountant. 
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7. Kwaliteitsbeleid 

 

7.1 Kwaliteitszorg  

Waar staan we nu? 

Elke leerling goed onderwijs bieden,  je als school verantwoordelijk voelen dit te bewaken en een 

intrinsieke behoefte aan verandering en verbetering zijn voor ons aanleidingen voor het ontwikkelen 

van een brede kwaliteitsaanpak voor duurzame onderwijsverbetering. 

 
Elk jaar brengt het Duet  haar tussen- en eindopbrengsten in kaart . Dit doen we: 

 met behulp van het verzamelen van gegevens (kindobservaties,  toetsing, lesobservaties met 

behulp van kijkwijzers door directie- IB- MT en collegiale consultatie; 

 door het voeren van de onderwijsdialoog met elkaar (team- en bouwoverleg, 

verbeterplangesprekken tussen IB en leerkracht en functioneringsgesprekken met 

onderwijsprofessional door directie, begeleide  intervisiebijeenkomsten met(delen van) het team 

en participeren in leernetwerken; 

  door gesprekken met ouders  (oudergesprekken, MR, OV ) ; 

 door gesprekken met leerlingen (deze gesprekken zijn ad hoc en hebben -nog-  geen structureel 

karakter); 

 door gesprekken met overige educatieve partners zoals bijvoorbeeld collegascholen en 

onderwijsspecialisten uit ons samenwerkingsverband, onderwijsbegeleidingsdiensten en 

onderwijsinspectie en dergelijke); 

 door  reflectie op ons handelen en constante professionalisering; 

Naar aanleiding van de opbrengsten, bepalen we of we tevreden zijn, geven we elkaar feedback en  

onderzoeken we met elkaar, hoe we ons onderwijs beter kunnen afstemmen op onze leerlingen.  We 

stellen ons de vraag wat hebben onze leerlingen nodig, wat we kunnen verbeteren/ versterken, wie 

en wat we daar voor nodig hebben, wanneer zijn we tevreden en hoe kunnen we onze kwaliteit van 

het onderwijs borgen.  

 

 
 
 
Waar willen we naartoe: wat hebben we bereikt in 2019? 
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Het analyseren van deze opbrengsten leidt tot kwaliteitsverbetering en tot nieuwe inzichten, op het 

gebied van kwaliteitszorg. 

 

7.2     Terugblik Schoolplan 2011-2015  

De focus op in het afgelopen schoolplan lag sterk op handelingsgericht werken, met alle facetten die 

erbij horen. VVE was een aandachtspunt, als één van de interventies om het leesniveau omhoog te 

krijgen. Een aantal methodes zijn vervangen, we hebben ingezet op digitalisering en ict, 

techniektorens zijn aangeschaft. Het werken met groepsplannen en het registreren van alle 

resultaten in ParnasSys, waarin we begeleid zijn door deskundigen van Driestar. Onze rapporten zijn 

vernieuwd en gedigitaliseerd. 

Ook is er, na wat hobbels en omwegen, nu een gedegen keuze gemaakt voor het werken met de 

leerlijnen voor het Jonge Kind. Deze zijn geïmplementeerd en we zijn klaar voor de volgende stap. In 

samenhang hiermee is gekozen voor een overstap naar homogene kleutergroepen. 

Naast dit alles heeft de nieuwbouw van het Duet heel veel aandacht gevraagd. Het schrijven van een 

programma van eisen is gebeurd met input van alle collega’s, ouders, leerlingen, en externe partners. 

Daarbij is veel tijd besteed aan het uitwerken van onze visie op de samenwerking met Solidoe. Vanuit 

de Brede Schoolgedachte zijn we uitgekomen bij de ambitie om méér dan dat te zijn, namelijk een 

integraal kindcentrum. Vanuit deze visie is er via het programma van eisen een ontwerp gekozen en 

zijn we tijdens het gehele proces betrokken gebleven bij alle facetten van de nieuwbouw. Dit heeft 

geresulteerd in een prachtig gebouw, waarin onze visie op de ontwikkeling van kinderen  en de 

samenwerking met ouders zichtbaar is. De overstap naar het continurooster met 5 gelijke dagen is 

voortgekomen uit deze visie en is zorgvuldig, volgens de voorgeschreven procedures verlopen. 

Het is een heel intensief traject geweest en we zijn enorm trots op alles wat we de afgelopen periode 

bereikt hebben. 

 

7.3     Analyse inspectierapport(en) 

Het laatste inspectiebezoek was in 2011. Er is een bezoek gepland in oktober 2015. 

In 2011 kregen we een voldoende. Aandachtspunten uit het verslag van 2011 waren onder meer: 

Zorgen voor een systeem voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling, een gecertificeerd 

systeem voor het volgen van de ontwikkeling in de groepen 1-2 en de effectieve instructie/doelen 

stellen en evalueren in alle groepen. 

Het sociale klimaat in de school werd benoemd als positief, maar was geen indicator. 

 

7.4     Kwaliteitszorginstrumenten en analyse 

De drie scholen van de stichting ICBO gebruiken de toetsen van het CITO-LOVS om hun 

tussenopbrengsten te meten. Deze worden geregistreerd met behulp van het programma Parnassys. 

Met behulp van Parnassys  en Integraal is het mogelijk om analyses te maken op kind-, groeps- en 

schoolniveau en ook op leerkrachtniveau. 

Daarnaast worden ook bovenschools Parnassys en Integraal gebruikt om de opbrengsten van de drie 

scholen te volgen en te analyseren. 

Verdere instrumenten die wij gebruiken en procedures die gevolgd worden op schoolniveau zijn: 
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 Methodegebonden toetsen. Resultaten worden geëvalueerd op groepsniveau en leiden waar 

nodig tot een groepsplan. 

 De resultaten en analyses van de CITO-LOVS toetsen worden besproken binnen de 

groepsbesprekingen, met de leerlingen en hun ouders. Conclusies worden getrokken op 

leerling- groeps- en schoolniveau en leiden tot maatregelen op deze drie niveaus. 

 CITO-eindtoets. Resultaten worden besproken met leerlingen en ouders.  

De resultaten worden geanalyseerd door de directie op schoolniveau. 

 Enquête ouders en leerkrachten per 3 jaar. Leerkracht tevredenheidsonderzoek per 3 jaar. 

Resultaten worden besproken en leiden tot maatregelen ter verbetering. 

 Een halfjaarslijkse evaluatie door het team. In januari in een teambijeenkomst dan wel (deels) 

schriftelijk en aan het eind van het schooljaar in een plannings- en evaluatie vergadering. 

 Evaluatiegesprekken eerste jaar voortgezet onderwijs door leerkracht groep 8 kan eventueel  

leiden tot maatregelen ter verbetering. 

 Groepsbezoeken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken, volgens het document 

gesprekkencyclus ICBO. Hierbij maken wij gebruik van Integraal. 

 Na- en bijscholingsplan, dat gebaseerd is op uitkomsten van functioneringsgesprekken, 

beleidsvoornemens van de school en beleidsvoornemens van ons bestuur. 

 Stellen van beleidsvoornemens en prioriteiten in beleidsvoornemens binnen het 

schoolbeleidsplan. Waarborgen van coördinatie van de inspanningen, zorg dragen voor het 

verantwoordelijkheidsgevoel van elke betrokken leerkracht en verantwoording naar bestuur en 

inspectie. 

 Klassenconsultatie, met een grote (coachende) rol voor de intern begeleiders. Bewaken van het 

proces van kwaliteitsverbetering. 

 Coaching, instrument voor het bevorderen van de kwaliteit van individuele leerkrachten. 

Uitgevoerd door intern begeleiders of bouwcoördinatoren en incidenteel door een externe 

coach. 

 Incidenteel  video-interactietraining, ingezet door een externe coach. 

 
Op basis van de bovenstaande instrumenten en procedures is de SWOT tot stand gekomen en zijn onze 

ambities geformuleerd. De gegevens voor deze zelfevaluatie zijn dus aangeleverd door het team, door 

ouders en door externen. De ambities van het Duet  zijn besproken in diverse team- en 

bouwvergaderingen of parallelgroepsoverleggen. Hierbij kwamen soms uitgewerkte voorstellen van het 

managementteam op tafel, waarop het team kon reageren, maar ook open vragen om samen over te 

brainstormen. Ook in de MR is dit schoolplan, en de bijbehorende ambities besproken. 

 

7.5    Opbrengsten 

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten  

m.b.t. met name taal, technisch en begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en de sociaal-

emotionele ontwikkeling. We achten het van belang, dat de leerlingen presteren naar hun 

mogelijkheden. En dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol 

vervolgonderwijs. Elk schooljaar brengen we de leeropbrengsten van onze leerlingen in kaart. Zowel 

vooraf als na de toetsing bespreken we met onze leerkrachten hun aanpak tijdens de lessen en ook 

de resultaten. We maken een verbeterplan in de vorm van een groepsplan en indien nog stellen we 



Schoolplan het Duet  2015-2019 

 

 

een individueel leerplan voor een kind op. Onze opbrengsten worden oom gepresenteerd aan het 

bestuur en de directie schrijft met de intern begeleiding een verantwoording en verbeterplan. De 

focus voor de komende jaren is scholing volgen om de resultaten schoolbreed nog nauwkeuriger te 

kunnen analyseren  en ook onderzoeken wat nog nodig is om onze leerlingen excellenter te kunnen 

laten presteren.  

 

7.5.1 Ambities met betrekking tot de opbrengsten 

 Score CITO Eindtoets op of boven het landelijk gemiddelde; 

 Hoge scores CITO Eindtoets wereldoriëntatie behouden; 

 Minimaal 50% Aen B scores en maximaal 15% D en E- scores op de CITO LOVS-toetsen; 

Er wordt gebruik gemaakt van de principes van OGW en HGW om resultaten en acties gerichter in 

kaart te brengen. Met betrekking tot het laatste bolletje: wij zijn ons ervan bewust dat dit, zeker met 

het oog op onze leerlingpopulatie, een zeer ambitieuze doelstelling is. De norm van de inspectie 

wordt ook gehaald bij een andere verdeling van de percentages.  

 

 

7.5.2 Eindtoets 2011-2014 (CITO) 

jaar score landelijk 
gemiddelde 

2012 535,1 535,1 

2013 535,4 534,7 

2014 536,5 534,4 

2015 536,2 534,8 

 
De opbrengsten zijn de afgelopen jaren wisselend geweest, maar wel op of boven het landelijk 

gemiddelde.  Waar voorheen onze gemiddelden vooral bij  talige onderdelen op het gemiddelde 

zaten en we bij rekenen hoger scoorden, is dat nu aan het veranderen. Met name in 2014 scoorden 

we lager dan gemiddeld. In 2015 scoorden we gemiddeld. Mooi dat de opbrengsten op gebied van 

taal langzaam aan verbeteren. 

Rekenen is nu een nieuw aandachtspunt. Na een lange periode aaneengesloten hoger dan landelijk 

gemiddeld te score op rekenen, zakken de resultaten verder terug.  Teamleden geven aan dat de 

scores nadelig beïnvloed worden door het talige karakter van de toetsafname.  Een investering en 

toenemend rendement op taalgebied, zal dan waarschijnlijk ook weer een (lichte) toename op 

rekengebied laten zien. Ons streven moet zijn om een constante lijn te laten zien en minimaal rond 

het landelijk gemiddelde te scoren.  Daarnaast zagen wij de laatste jaren ook een significant verschil 

tussen de (hoge) resultaten bij de cito LOVS-toetsen B8 (afgenomen in december groep 8) en de 

eindtoets. 
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7.6     Schematisch overzicht methodevervanging 

 
Opmerking: 

De methodes voor Taal, Rekenen en Leefstijl waren al in de vorige schoolplanperiode afgeschreven. 

Er is een bewuste keuze gemaakt om deze nog niet te vervangen. Wij wilden enerzijds eerst 

onderzocht hebben wat onze belangrijkste eisen ten aanzien van de nieuw aan te schaffen methodes 

waren anderzijds afwachten hoe ver de uitgeverijen zijn met de digitalisering. Wij zijn het gesprek 

aangegaan met diverse vertegenwoordigers van uitgeverijen voor taal- en rekenmethodes, maar 

vonden hun antwoorden niet bevredigend. We hebben ingezet op het werken met tablets en laptops 

en zoeken daar in de komende schoolplanperiode voor zowel taal als rekenen de juiste content bij. 

Daarbij starten we met de taalmethode (onderzoek en aanschaf in schooljaar 15-16 en 

implementatie vanaf schooljaar 16-17) en de rekenmethode volgt zo snel mogelijk daarna. 

Voor een nieuwe methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling zullen we een keuze moeten 

maken voor het hele team, dus voor opvang en onderwijs. Deze keuze hebben we bewust uitgesteld 

tot na de verhuizing en het “settelen”  in ons nieuwe gebouw. We zullen daarvoor onderzoek doen 

vanaf 2016 en denken aan implementatie in 2017 of 2018.  

Vak  Methodes eer
der  
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Taal/Lezen  Ik & Ko 
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X 

X 
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Begrijpend 
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        X    

Schrijven Pennenstreken           X 

Rekenen / 
Wiskunde 

Pluspunt 
Maatwerk 
Met sprongen 

vooruit 

X  
X 

     
 

 
 
X 

   

Soc.-emot. 
ontwikkeling 

Leefstijl X           

Levens-
beschouwing 

Trefwoord Abonnement 

Geschiedenis Wijzer door de 
Tijd 

    X       

Aardrijkskund
e 

Wijzer door de 
geschiedenis 

     X      

Natuuronder
wijs 

Wijzer door de 
natuur 

      X     

Engels Take it easy           X 

Gymnastiek Basislessen BO           X 

Verkeer Verkeerskrant
en VVN 

Abonnement 

Beeldende 
vorming 

Moet je doen Online methode, leerlijnen worden automatisch 
aangepast 

Muziek Moet je doen. Muziekleerlijnen via cultuur educatie met kwaliteit, 
online 
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Bijlagen 

I Jaarplan 2015-2016 

Dit globale plan wordt jaarlijks uitgewerkt in het jaarplan 

Onderdeel Hoe Betrokkenen 

Betere analyses opbrengsten Focus op individuele leerlingen; 
Groeps- en individuele plannen; 
Coaching en begeleiding door 
IB; 

Team, leerlingen en ouders 

Specifieke verbetering 
resultaten 14-15 

Daar waar resultaten 
tegenvielen een interventie 
plegen. 

IB, leerkrachten, leerlingen, 
ouders 

HGW, bewuster bekwaam Onderwerp voor 
teamleergesprekken 

Team, samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs, naar smalle 
ondersteuningsschool 

Vaardigheden 
ondersteuningsteams; 
Voorkomen administratieve 
belasting; 
Gebruik maken doorgaande lijn 
peuters-kleuters; 
Meer handen in de klas 
mogelijk maken; 

Team, leerlingen, ouders, 
samenwerkingsverband, 
externe partners 

VVE Warme overdracht; 
Wennen binnen IKC; 
IKC-brede thema’s jonge kind; 
Peuters in ParsnasSys, 
leerlijnen jonge kind; 

Team, leerlingen, ouders, 
gemeente 

Beredeneerd aanbod groep 1 
en 2 

Analyse observaties, 
thematisch werken 
onderbegeleiding van 
onderwijsadviesdienst 

(onderbouw-)team, leerlingen, 
ouders, onderwijsadviseur 

Beredeneerd aanbod 3 t/m 8 Differentiatie en werken met 
weektaak gestart in groep 2, 
doorgaande lijn naar 3; 
Andere inzet formatie, 
groepsoverstijgend werken, 
Inzet ICT; 

Team, leerlingen, ouders 

21e eeuwse vaardigheden Scholing leerkrachten, formeel 
en informeel; 
Aandacht voor de andere 
vakken; 
Keuze nieuwe taalmethode; 
Aanschaf hardware en 
materialen programmeren en  
techniek; 
Eigenaarschap voor eigen 
ontwikkeling; 

Team, leerlingen, ouders, 
extern advies, scholing, 
inspiratie, cultuurnetwerk, 

Sociaal klimaat Matrix omgangstijlen kinderen 
IKC-breed borgen; 
Kinderen eigenaarschap en 

Team, leerlingen, bestuur 
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betrokkenheid bij materialen, 
gebouw en buitenruimte 
geven; 
Leerlingenraad; 
Oriëntatie op nieuwe methode 
sociaal-emotionele 
ontwikkeling; 
Opstellen veiligheidsplan 

Aanhaken bij JOGG-beweging Actieplan DrinkWater Commissie, team, ouders, 
JOGG-stuurgroep 

Professionele leergemeenschap Omgangsstijlen collega’s 
omschrijven; 
Feedback geven; 
Scholing; 
Gesprekkencyclus; 
Intervisie; 
Sharepoint ; 

Team 

Ouderbetrokkenheid Omgangsstijlen ouders 
omschrijven; 
Onderzoeken hoe we ouders de 
school in krijgen, vanuit de IKC-
gedachte; 
Ouderportaal, website, social 
media; 

Team, ouders 

Positionering IKC in wijk en 
gemeente 

Dagarrangementen en 
summerschool onderzoeken; 
Betrokkenheid van de wijk; 
Administratief; 
Exploitatie en beheer; 
Gebruik van gebouw door 
andere partijen; 
Gymzaal?; 
Jeugd en vandalisme; 

Directie, bestuur ICBO en 
Solidoe, gemeente, partners, 
wijkbewoners, 
maatschappelijke organisaties, 
team,  
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II 2016/2017 

Dit globale plan wordt jaarlijks uitgewerkt in het jaarplan 

Onderdeel Hoe Betrokkenen 

Betere analyses opbrengsten, 
borging 

Focus op individuele leerlingen; 
Groeps- en individuele plannen; 
Coaching en begeleiding door 
IB; 

Team, leerlingen en ouders 

Passend Onderwijs, naar smalle 
ondersteuningsschool 

Vaardigheden 
ondersteuningsteams; 
Gebruik maken doorgaande lijn 
peuters-kleuters; 
Meer handen in de klas 
mogelijk maken; 

Team, leerlingen, ouders, 
samenwerkingsverband, 
externe partners 

VVE Warme overdracht; 
Wennen binnen IKC; 
IKC-brede thema’s jonge kind; 
Peuters in ParsnasSys, 
leerlijnen jonge kind; 

Team, leerlingen, ouders, 
gemeente 

Beredeneerd aanbod groep 1 
en 2 

Analyse observaties, 
thematisch werken 
onderbegeleiding van 
onderwijsadviesdienst 

(onderbouw-)team, leerlingen, 
ouders, onderwijsadviseur 

Beredeneerd aanbod 3 t/m 8 Differentiatie en werken met 
weektaak gestart in groep 2 en 
3, doorgaande lijn naar 4; 
Andere inzet formatie, op basis 
van ervaring; 
groepsoverstijgend werken; 
Inzet  ICT; 

Team, leerlingen, ouders 

21e eeuwse vaardigheden Scholing leerkrachten, formeel 
en informeel; 
Leerlijn cultuur in de praktijk; 
Oriëntatie gebruik leerlijn 
muziek door team; 
Keuze nieuwe rekenmethode; 
Implementatie taalmethode; 
Implementatie hardware en 
materialen programmeren en  
techniek; 
Eigenaarschap voor eigen 
ontwikkeling; 

Team, leerlingen, ouders, 
extern advies, scholing, 
inspiratie, cultuurnetwerk, 

Sociaal klimaat Matrix omgangstijlen kinderen 
IKC-breed borgen; 
Kinderen eigenaarschap en 
betrokkenheid bij materialen, 
gebouw en buitenruimte 
geven; 
Leerlingenraad; 
Keuze maken voor nieuwe 
methode sociaal-emotionele 

Team, leerlingen 
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ontwikkeling; 

Aanhaken bij JOGG beweging Volgende stap, misschien van 
éé gruitendag naar één 
koekdag? 

 

Professionele leergemeenschap Omgangsstijlen collega’s 
borgen; 
Feedback geven; 
Scholing; 
Gesprekkencyclus; 
Intervisie; 
Sharepoint, mogelijkheden 
uitbreiden ; 

Team 

Ouderbetrokkenheid Omgangsstijlen ouders borgen; 
Aan de slag om ouders  de 
school in krijgen, vanuit de IKC-
gedachte; 
Ouderportaal, mogelijkheden 
uitbreiden; 

Team, ouders 

Positionering IKC in wijk en 
gemeente 

Dagarrangementen en 
summerschool  uitwerken; 
Betrokkenheid van de wijk; 
Talentontwikkeling; 

Directie, bestuur ICBO en 
Solidoe, gemeente, partners, 
wijkbewoners, 
maatschappelijke organisaties, 
team,  
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III 2017-2018 

Dit globale plan wordt jaarlijks uitgewerkt in het jaarplan 

Onderdeel Hoe Betrokkenen 

Betere analyses opbrengsten, 
borging 

Op basis van evaluaties 
voorgaande jaren 

Team, leerlingen en ouders 

Passend Onderwijs, naar smalle 
ondersteuningsschool 

 Team, leerlingen, ouders, 
samenwerkingsverband, 
externe partners 

VVE  Team, leerlingen, ouders, 
gemeente 

Beredeneerd aanbod 1 t/m 8  Team, leerlingen, ouders 

21e eeuwse vaardigheden  Team, leerlingen, ouders, 
extern advies, scholing, 
inspiratie, cultuurnetwerk, 

Sociaal klimaat Implementatie nieuwe 
methode 

Team, leerlingen 

JOGG beweging Gezonde leefstijl borgen  

Professionele leergemeenschap  Team 

Ouderbetrokkenheid  Team, ouders 

Positionering IKC in wijk en 
gemeente 

 Directie, bestuur ICBO en 
Solidoe, gemeente, partners, 
wijkbewoners, 
maatschappelijke organisaties, 
team,  
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IV 2018-2019 

Dit globale plan wordt jaarlijks uitgewerkt in het jaarplan 

Onderdeel Hoe Betrokkenen 

Betere analyses opbrengsten, 
borging 

Op basis van evaluaties 
voorgaande jaren 

Team, leerlingen en ouders 

Passend Onderwijs, naar smalle 
ondersteuningsschool 

 Team, leerlingen, ouders, 
samenwerkingsverband, 
externe partners 

VVE  Team, leerlingen, ouders, 
gemeente 

Beredeneerd aanbod 1 t/m 8  Team, leerlingen, ouders 

21e eeuwse vaardigheden  Team, leerlingen, ouders, 
extern advies, scholing, 
inspiratie, cultuurnetwerk, 

Sociaal klimaat  Team, leerlingen 

JOGG beweging   

Professionele leergemeenschap  Team 

Ouderbetrokkenheid  Team, ouders 

Positionering IKC in wijk en 
gemeente 

 Directie, bestuur ICBO en 
Solidoe, gemeente, partners, 
wijkbewoners, 
maatschappelijke organisaties, 
team,  

 
 

 
 


